
 

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

KRAJA ZA ROK 2022 

 
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 2022 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít 

určených na rok 2022) 
 

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 2022: 
- vedeckovýskumná činnosť  
- budovanie a spracovanie zbierkového fondu  
- ochrana zbierkového fondu, konzervovanie a reštaurovanie  
- výstavná činnosť, expozičná činnosť 
- kultúrno-výchovná a vzdelávacia činnosť 
- starostlivosť o nehnuteľný majetok v správe múzea 
 
3. Zbierky 

3.1. Akvizičná činnosť  
 Prírastky spolu: Vlastný výskum: Kúpa: Dar: Zámena: Prevod: 
Odbor: prír. č.: ks: prír. č.: ks: prír. č.: ks: prír. č.: ks: prír. č.: ks: prír. č.: ks: 

Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
História 222 232 198 208 20 20 4 4 0 0 0 0

Národopis 168 243 0 0 33 36 135 207 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 19 19 0 0 16 16 3 3 0 0 0 0

Prírastky spolu 409 494 198 208 69 72 142 214 0 0 0 0
 
 
 



3.2. Stav zbierkového fondu 
 

 V knihe prírastkov zaevidované: Skatalogizované: Úbytok: 
 ( stav k 31.12.2022): (stav k 31.12.2022): (za rok 2022): 
Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Archeológia 2834 10926 4526 10029 0 0
História 50524 82295 99246 101924 0 0

Národopis 26241 30180 23609 23999 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 1123 11747 1546 10658 0 0

Zbierky spolu 105767 207835 174938 194340 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 95 95 104 95
História 5 5 16 5

Národopis 271 583 298 271
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 0 734 0
Zoológia 19 19 22 19

Spolu 390 702 1174 390

 
3.4. Reštaurovanie zbierkových predmetov 

 Počet kusov: Finančné náklady: 
Vlastnými prostriedkami: 0                     0,00 €
Dodávateľsky: 7  40 481,44 €
Spolu: 7 40 481,44 €
 

3.5. Konzervovanie zbierkových predmetov 
 

 Počet kusov: Finančné náklady: 
Vlastnými prostriedkami: 401 420,94 €
Dodávateľsky: * 11                     4 980,00 €
Spolu: 412  5 400,94 €

 

* sanácia depozitárnych priestorov plynovaním proti biologickým 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 2022 neboli vyradené žiadne zbierkové predmety. 



 
3.8.  Bezpečnosť zbierkových predmetov 

 
 

Plocha 
[m²]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 4 285,00čiastočne čiastočne 
Výstavné priestory: 1 162,00čiastočne 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: 25804 
Ročný prírastok knižničných jednotiek: 271 
z toho: 

- kúpou: 126 
- darom: 145 
- výmenou: 0 
- bezodplatným prevodom: 0 

Úbytky knižničných jednotiek: 401 
 
3.9.3 Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu: 523 
z toho: 

- prezenčné: 199 
- absenčné: 324 
- MVS z iných knižníc: 8 
 

3.9.4 Používatelia 
Registrovaní používatelia: 30 
Návštevníci knižnice: 139 

 
3.9.5 Hospodárenie knižnice 

Náklady na nákup knižničného fondu: 2 204,15 € 
 

4. Vedecko-výskumná činnosť 
 

 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Poklady spod Likavy 
 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD., Mgr. Simona 
Sliacka 

január - marec 2022 história expozícia 

Stredoveké a novoveké dejiny 
Liptova 
 

PhDr. Karol Dzuriak, Mgr. 
Rastislav Molda, PhD., 
Mgr. Simona Sliacka 

január - júl 2022 história expozícia 

110 rokov Liptovského múzea - 
výstava 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD., PhDr. Karol 
Dzuriak, Mgr. Simona 
Sliacka, Mgr. Miroslav 

január - september 2022 história - výstava, katalóg 



 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: 
Nemec, PhD., Mgr. Viera 
Kunová, Mgr. Kristína 
Oravcová, Ing. Pavol 
Hriadel 

Faleristické zbierky LM: 
(exponáty z obdobia prvej 
svetovej vojny) 

PhDr. Karol Dzuriak január - december 2022 história  - odborná štúdia  

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

Mgr. Viera Kunová  január - december 2022 história  - výstava 
- štúdia v Zborníku Liptov 

Osobnosť Ing. Juraja Martinku 
v múzejnom dianí v 20. a 30. 
rokoch 20. stor. 

Mgr. Viera Kunová  máj - december 2022 história  - príspevok na konferenciu Zberateľstvo 
a múzejníctvo  
- odborná štúdia v zborníku z konferencie  

Múzeum v meste - Osobnosti Mgr. Viera Kunová  február - jún 2022 história  - výstava Múzeum v meste - mesto v múzeu  
Matriky ako prameň pre 
výskum kriminality - Liptov, 
18. storočie 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

január - júl 2022 história 
 

- príspevok na konferencii, odborná štúdia 

Historické osvetľovacie 
techniky 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

január - september 2022 etnológia 
 

- výstava  

Predmety spojené so spánkom 
vo vidieckom prostredí 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

január - september 2022 etnológia 
 

- výstava  

Tzv. večerné práce vo 
vidieckom prostredí Liptova 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

január - september 2022 etnológia 
 

- výstava  

Dejiny Považskej lesnej 
železnice 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

február - júl 2022 história 
 

- kapitola v monografii 

Odev zločincov 18. storočia 
v zrkadle súdnych písomností 
Liptovskej stolice 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

marec - jún 2022 etnológia 
 

- odborná štúdia 

Povrazníctvo Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

apríl 2022 - rok 2023 etnológia 
 

- výstava, publikácia 

Predmúzejné zberateľstvo na 
Liptove v 18. storočí 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

september 2022 - rok 2023 história 
 

- príspevok na konferencii, odborná štúdia 

Príprava a realizácia výstavy 
v spolupráci s OZ Vlkolínec  

Mgr. Kristína Oravcová január - apríl 2022 etnológia 
 

- výstava Od stromu k drevenici 

Terénny výskum Lúčky, Nižná 
Boca, Liptovská Teplička, 
Liptovský Hrádok, Východná 

Mgr. Kristína Oravcová júl 2022 - december 2023 etnológia 
 

- výstava Odev a textil v domácnosti 

Výskum tradičného ľudového 
odevu a zdobiacich techník 

Mgr. Kristína Oravcová november 2021 - jún 2022 etnológia 
 

- výstava Zruční aj pekní v Národopisnom 
múzeu Liptovský Hrádok 

Nové nálezy z Turíka Mgr. Simona Sliacka -  
Mgr. Hana Chorvátová, 
PhD. 

marec - september 2022 archeológia  - článok 

J. Kürti a archeológia na 
Liptove 

Mgr. Simona Sliacka august 2022 - január 2023 archeológia  - prednáška, článok 

Kto býval na Rohačke pred 
Keltmi? 

Mgr. Simona Sliacka - 
Mgr. Peter Bárta, PhD. 

február - december 2022 archeológia 
 

- prednášky, výstava, článok 
Prírodovedné zbierky 
Liptovského múzea 

Ing. Pavol Hriadel január - december 2022 prírodné vedy - odborný článok 

Lov vlkov v minulosti a dnes na 
Liptove 

Ing. Pavol Hriadel január - december 2022 prírodné vedy - odborný článok 

Stanovenie veku ulovenej  zveri 
vybranými metódami 

Ing. Pavol Hriadel január - december 2022 prírodné vedy - odborný článok 

Celkový počet vedecko-
výskumných úloh 24

 
Metodická a odborná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie 

 
Jiří Přibyl: 
- identifikácia pozemkov Lesov SR z dôvodu vypracovania PD pre elektrickú prípojku hradu Likava a 
pre PD Komplexná obnova hradu Likava, v tejto súvislosti konzultácie so Stavebným úrad Obce 
Likavka 
- príprava realizácie projektu Genofond rýb Liptova na záchranu pôvodných druhov rýb v rieke Belej 
s OZ Catch me 
- zadávanie podkladov pre elektronickú evidenciu majetku ŽSK v systéme X-matic 
- vypracovanie údajov pre energetickú analýzu v zmysle požiadaviek ŽSK pre zníženie energetickej 
náročnosti objektov 



- člen expertnej pracovnej skupiny - realizácia koncepcie dokumentu pre Vlkolínec - Manažment plánu 
rozvoja lokality UNESCO pre roky 2023-2030 a vypracovania Návštevného poriadku lokality, 
Prevádzkového poriadku lokality a Príručky manažéra lokality 
- identifikácia predmetov a vytvorenie zoznamov zo Štátneho zoznamu hnuteľných pamiatok v správe 
Liptovského múzea pre Pamiatkový úrad SR Bratislava 
- predseda Únie múzeí v prírode - rokovanie s MK SR k problematike objektov ľudovej architektúry v 
múzeách v prírode, vypracovanie analýzy stavu objektov MLD Pribylina, sumarizácia analýz všetkých 
múzeí v prírode pre potreby Múzejnej a galerijnej rady MK SR 
- účasť na Generálnej konferencii ICOM Prague 
- účasť na predstavenstvách Zväzu múzeí na Slovensku 
- účasť na rokovaniach a pripomienkovanie návrhu pripravovaného Zákona o múzeách a návrhu 
vyhlášky 
- metodické usmernenie realizácie bleskozvodov na objektoch ľudovej architektúry podľa typu 
strešných krytín a stavebných konštrukcií - Šarišské múzeum, Skanzen v Bardejovských kúpeľoch 
a Múzeum oravskej dediny 
- metodická činnosť pri vybudovaní pamätníka PLŽ pri stanici Čierny Váh v spolupráci s LESY SR 
a OZ Čierny Váh 
- vypracovanie dotazníkov k podkladom pre Zväz múzeí na Slovensku 
- účasť v hodnotiacej komisii auditov odborných pracovníkov Kysucké a Považské múzeum 
- metodická pomoc pri realizácii odbornej praxe študentov SLaDŠ Liptovský Hrádok v oblasti ťažby 
dreva a učebného odboru - rekonštrukcia drevostavieb pôvodnými technológiami 
- metodická pomoc študentke A. Krajčiovej pri seminárnej práci s témou Ochrana a bezpečnosť 
objektov v kultúre 
- metodická pomoc - Mesto Ružomberok - sanácia Rodný dom A. Hlinku a posmrtná maska 
    
Mgr. Rastislav Molda, PhD.:  
- Poklady spod Likavy - expozícia - spoluautor - tvorba scenára, vizualizácie, inštalácia  
- Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova - expozícia - spoluautor - texty na výstavné 
panely (sakrálne pamiatky Liptova), inštalácia expozície 
- 110 rokov Liptovského múzea - výstava - spoluautor - autorské texty, výber umeleckých zbierok a 
archeologických zbierok, inštalácia 
- účasť na Generálnej konferencii ICOM Prague 
- aktívna účasť na krajskej metodickej múzejnej konferencii v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici 
- príprava dramaturgie výstav a podujatí na rok 2022 
- Peter Michal Bohúň v zbierkach Liptovského múzea - multimediálne prednášky prezentované v rámci 
prednáškového cyklu Príbeh nášho múzea 
-  Secesia na Liptove - príprava projektu na FPÚ  
- príprava podkladov k trom FPU projektom na reštaurovanie zbierkových predmetov 
 
PhDr. Karol Dzuriak:  
-  obrazové podklady pre prednáškovú činnosť v archeológii, príprava diorámy Kelti 
- Mgr. Z. Ďuriška, SNK Martin - identifikácia fotografií Ing. Wolperta a O. Jančeka pre publikáciu o 
histórii ružomberského papiernictva 
- Mgr. I. Littva -  fotodokumentácia ľudových odevných súčiastok v depozitári LM  
- fotografie J. Pavlíka st. a J. Považana - dostupnosť vo fotoarchíve LM 
- sprievodné texty k expozícii papierníctva: staršie dejiny, rozpracovaná kapitola o prevádzke na B. 
Potoku 
- vyhľadanie a preposlanie súboru keltských ornamentov z vlastnej databázy na účely pedagogickej 
činnosti v expozícii archeológie 
- vyhľadávanie údajov k autorstvu dokumentárneho filmového záznamu z pohrebu A. Hlinku, august 
1938 
- prof. PhDr. I. Jenča, PhD., Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku, doplňujúce dáta k 
fotografickej tvorbe Jána Labaja 



- konzultácia pre návštevníkov LM - vlastnícke pomery vo vzťahu k lesom v katastri obcí Likavka, 
Lisková, Martinček do r. 1918 
- M. Tomly, Ružomberok - možnosti scanovania a elektronickej archivácie fotoarchívu z pozostalosti 
M. Daubnera 
- J. Tóth, Ružomberok - citačné normy v prípade vedeckej a populárnovedeckej publikácie 
- PhDr. M. Krupa, L. Mikuláš - pramene a literatúra k histórii oslobodzovacích bojov o L. Mikuláš a 
Okoličné v r. 1945 
- podklady k reštaurátorskej tvorbe ak. rešt. M. Ďuricovej pre Liptovské múzeum z r. 2013 - 2014, 
vyhľadávanie uložených elektronických dát  
- PhDr. L. Moravčík, Bratislava / Lúčky - vyhľadávanie ilustrácii (historických kresieb a rytín lokalít 
Liptova) k pripravovanej publikácii o J. Lubym a poslednom stavovskom povstaní na Liptove, 
zabezpečenie ich elektronickej reprodukcie a odoslania adresátov  
- Jozef Beretta, Žlinská univerzita - zabezpečenie fotodokumentácie výrobkov z kože, etnografický 
fond Liptovského múzea 
- Mgr. T. Figurová, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen - archívne pramene a dáta k osobnosti J. 
Sprengera zo Štrby (lesníctvo a lesné hospodárstvo) 
- templári na Liptove a v Ludrovej (návrh spolupráce pri obnovovaní templárskej tradície, Milan 
Heinrich Schmidt, Košice)  
- PaedDr. L. Cserei - príprava pôvodného dokumentu o histórii obnovy hradu Likava (možnosti 
získania filmových záberov M. Daubnera a štúdium archívnym materiálov v pamiatkovom fonde 
archívu - registratúry Liptovského múzea 
- Richard Hiadlovský, Slovia Banská Bystrica: metodické usmernenia a prekonzultovanie podkladov k 
pripravovanej historickej mape ČSR / Slovensko po r. 1945 
- Marián Sliacky, redakcia Spoločník: staré fotografie a pohľadnice mesta Ružomberok - porovnanie s 
aktuálnym stavom  
- Prof. F. Uličný, DrSc.: možnosť publikovania štúdie o stredovekých vzdelancoch Liptova v zborníku 
Liptov 
- Marián Sliacky, redakcia Spoločník: vyhľadávanie digitálnych elektronických súborov ilustračného 
materiálu k obciam Likavka a Černová  
- PaedDr. Ladislav Cserei: dobové periodické i neperiodické tlačoviny a plagáty k Prvému máju z 
medzivojnového obdobia, knižnica a zbierky LM  
- Mgr. Peter Rybárik, SNM - Múzeum Červený Kameň: perkusná guľovnica puškára Petra Dobringera 
z Welsu, zbierky Liptovského múzea  
- Mgr. Marek Masarik / Ing. Gabriela Demčáková, MsÚ Ružomberok (oddelenie regionálnej politiky / 
referát cestovného ruchu a kultúry): predbežná konzultácia k zámeru úpravy Sochy slobody  
v Ružomberku a zaslanie podkladov k zámeru; štúdium zámeru a obrazových vizualizácií / 
dohľadávanie pamätných tabúľ E. Urxa v správe oddelenia 
- komisionálne posúdenie vhodnosti umiestnenia pamätnej tabule padlým českým dobrovoľníkom z r. 
1918 - 1919 - zámer Spoločnosti M. R. Štefánika a MNO Českej republiky, v spolupráci s Oddelením 
regionálnej politiky MsÚ  Ružomberok (Ing. G. Demčákovou)  
- Martin Slezák - sanačné práce na Likave v sezóne 2022, doterajšie skúsenosti a možnosti spolupráce s 
občianskymi združeniami pri obnove hradu 
- konzultácia k histórii dizajnérskeho návrhu Hlavnej ceny FOTOFORa Ružomberok (Zlatej ruže) v 70. 
rokoch 20. storočia (autor návrhu Ján Čalovka, Sandrik Hámre) - vyhľadávanie dát v dokumentácii 
zbierok Liptovského múzea a katalógoch FOTOFORa Ružomberok, r. 1967 - 1989, sprístupnenie 
exponátu - zbierkového predmetu, ev. č. NM 828, na fotografickú dokumentáciu a spracovanie 
licenčnej zmluvy, posúdenie textu o návrhu Hlavnej ceny pre stránku www.calovka.sk a návrhy úprav a 
doplnkov informačného textu vrátane spracovania informácie - prehľadu o udelení Zlatej Ruže v r. 
1967 - 1989 oceneným autorom: Ján Čalovka ml., Pukanec  
- konzultácia k vyhľadávaniu prameňov - nájomcovia majetkov hradu Hrádok v období Mateja 
Ostrožiča / možnosti rozšírenia a doplnenia rodinného genealogického výskumu: Peter Majerník, SRN  



- konzultácia k námetom na eurobankovku s nulovou hodnotou - pamätihodnosti mesta Ružomberok 
(budova železničnej stanice po secesnej úprave r. 1912); fotografické pramene vo fondoch Liptovského 
múzea: Milan Kolčák, Informačné centrum Ružomberok 
- konzultácia k zbierkovým predmetom Liptovského múzea, spojeným s Jurajom Jánošíkom 
(Jánošíkova čiapka a valaška) a ďalším ilustračným artefaktom (fotografiám Jánošíkovej čiapky a 
pištolí s kresadlovým zámkom z 18. storočia) nakrúcanie dokumentu (štáb RTVS, red. Kristína 
Raševová) pre Považské múzeum  
- telefonická konzultácia k osobnosti Karola III. (VI.) - esterházyovské slávnosti: PhDr. Anna Jonásová, 
Galanta  
- konzultácia - vyhľadávanie dobovej fotodokumentácie a dát o výtvarnom diele M. Czupila v 
Ľubochni, sprístupnenom pri príležitosti 50. výročia Ľubochnianskeho zjazdu, 1971 - PhDr. Roman 
Hradecký, OZ Prometheus - FN Motol, Praha 
- konzultácia - poskytnutie dobovej práce a fotodokumentácie SOČ o histórii ružomberského 
papierenského priemyslu, 1980, L. múzeu - Jana Turečková, Ružomberok / Švédsko 
- konzultácia k textu o histórii hradu Likava a obce Likavka - revízia a návrh nového znenia textu pre 
etnografické CD ľudovej hudobnej kultúry, Irena Marošová, obecný úrad Likavka  
- konzultácia k prednáškam Ing. J. Martinku pre MOMS L. Hrádok, marec 1934 / téma Tarasa 
Ševčenka a jeho slovanských motívov v tvorbe a kontaktov s predstaviteľmi iných slovanských 
národov; odraz politickej a sociálnej reality r. 1932 - 1933 (hlad v ZSSR) v prednáške J. Martinku - 
- konzultácia: vdp. Vincent Pollák, r. k. farnosť Ludrová, pramene k dejinám farnosti Ludrová v období 
od stavby novšieho kostola Vš. Svätých v Ludrovej / príprava monografie dejín farnosti od r. 1825; 
pramenná báza k téme monografie vo fondoch Liptovského múzea a mimo neho  
- konzultácia: Mgr. Z. Ďuriška, Národný biografický ústav - Slovenská národná knižnica: pramene k 
osobnosti Jána Bohúňa vo fondoch Liptovského múzea / obchodná korešpondencia J. Houdeka, 
databáza zbierkových predmetov a archiválií fondu papierníctva Liptovského múzea 
- konzultácia: Pavol Ferdinandy, Revúca: osekance v zbierkach Liptovského múzea, spracované A. 
Poloncom - poskytnutie fotodokumentácie (overovanie dát a fotografických podkladov podľa kníh 
odborného inventáru a evidenčných kariet, predmetového katalógu fotoarchívu LM a evidenčných kníh 
fotonegatívov), poskytnutie fotodokumentácie  
- konzultácia: recenzia: PhDr. P. Vítek - publikácia o židovských komunitách Liptova: štúdium kapitol 
monografie a spracovanie pripomienok a posudku na publikáciu  
- konzultácia: M. Jurečka, speleozdruženie Ružomberok,: pramene a odborná literatúra k dejinám 
stredovekého a ranonovovekého baníctva na dolnom Liptove, využitie fondov knižnice LM na tento 
účel, prevzatie výtlačkov periodika Hory a pre knižnicu LM s odborným článkom o súčasnom stave 
výskumov histórie baníctva v nadväznosti na štúdiu prof. J. Sladkého z r. 1962  
- konzultácia: Marián Sliacky, Spoločník: poskytnutie starých fotografií Ružomberka a okolia z fondu 
LM pre redakciu partnerského periodika  
- konzultácia: M. Karabasová, údaje k osobnostiam vdp. Š. Vereščáka a V. Holdoša vo fondoch LM 
(práca v rámci kategórie stredné školy, Dejepisná olympiáda 2023)  
- konzultácia: Ján Múranica, Iľanovo, fotografie Iľanova a Rohačky vo fondoch LM 
 
Mgr. Viera Kunová: 
- výstava Podobní a rozdielni (autor)  
- populárno - náučná prednáška a workshop k výstave Podobní a rozdielni pre študentov stredných škôl, 
žiakov ZŠ 
- kurátorská prehliadka výstavy Podobní a rozdielni v rámci podujatia Noc múzeí a galérií  
- populárno - náučná prednáška v expozícii Život a dielo Andreja Hlinku pre žiakov ZŠ  
- výstava vo verejnom priestore - Múzeum v meste - Osobnosti  (autor) 
- 110 rokov Liptovského múzea - kolektívna výstava, kolektívna monografia a sprievodné podujatia 
k výročiu  



- účasť na konferencii Zberateľstvo a múzejníctvo v dejinách Slovenska - Ružomberok, prednesený 
príspevok Ing. Juraj Martinka a jeho úsilie o rozvoj a reprezentáciu liptovského múzejníctva, 
spracovanie rozšírenej podoby témy - odoslanie do redakcie zborníka z konferencie   
- účasť na konferencii Sláva šľachetným VII - Lekári v živote spoločnosti 2 - spracovaná správa 
o konferencii, zaslaná do redakcie Kultúrne dedičstvo  
- Spoznávame Liptov - prehliadka múzea s odborným výkladom a sprievodnými aktivitami pre skupinu 
návštevníkov z obce Divín v Novohrade  
- účasť v porote na vedomostnej súťaži žiakov základných škôl Míľniky druhej svetovej vojny  
- účasť v porote vedomostnej súťaže s témou prvej svetovej vojny 
- predstavenie výstavy Podobní a rozdielni na podujatí Barlaton v Liptovskom Hrádku 
 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD.: 
- konzultácie a pomoc pri výskume k dizertačnej práci Mgr. Martina Beretu (Žilinská univerzita) 
zameranej na výzdobu kožených odevných súčiastok a doplnkov (digitalizácia zbierkových predmetov) 
- Anton Drímaj - on-line konzultácie ohľadom hybskej keramiky 
- Eva Multáňová (Špeciálna základná škola Levoča) - on-line konzultácie k dejinám používania rašplí 
- pomoc pri získavaní obrazového materiálu do monografie o dejinách židovstva na Liptove pre PhDr. 
Petra Víteka (Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Liptovský Mikuláš) 
- pomoc pri získavaní obrazového materiálu do odbornej štúdie o farárovi Vrtíkovi pre Mgr. Drahomíra 
Veličku, PhD. (Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, pracovisko Archív Čadca) 
- pomoc pri získavaní obrazového materiálu do publikácie o lesných železniciach pre Mgr. Martina 
Turóciho, PhD. (Kysucké múzeum) 
- konzultácie ohľadom dejín drevárskej (pilčíckej) školy v Liptovskom Hrádku 
- konzultácie k téme ovčiarstva pre prácu Andrey Škutovej (Trnavská univerzita) 
 
Mgr. Kristína Oravcová:  
- konzultácia odevu dolného Liptova - konzultácia a sprístupnenie zbierkových predmetov na bádanie 
pre FS Liptov 
- konzultácia zdobenia úžitkového textilu - Renáta Kostelníková, Trenčín 
- konzultácia tradičného ľudového odevu v Liptovských Sliačoch - Emília Šimečková 
- konzultácia expozícií národopisu so zástupcami Mestského múzea Rajec 
- konzultácia tradičného ľudového odevu horného Liptova pre program Tradičné pre dnešok v NMLH 
- konzultácia a sprístupnenie hudobných nástrojov zo zbierky NMLH - Rastislav Kožuško  
- účasť v komisii v programe Nepoznaný Liptov 
 
Mgr. Simona Sliacka: 
- Poklady spod Likavy - expozícia - spoluautor - tvorba scenára, vizualizácie, zabezpečenie výstavných 
vitrín, redakcia popularizačných autorských textov, autorský text na panel - Keltské mince na severe 
Slovenska, natáčanie videí pre film o poklade a spolutvorba filmu, výber zbierok z depozitu, inštalácia 
Poklady spod Likavy - podcast 
- Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova - expozícia - spoluautor - texty na výstavné 
panely (včasnostredoveké osídlenie Liptova, peňazokazecká dielňa), výber a príprava predmetov - 
nálezy peňazokazeckej dielne, včasnostredoveké nálezy, nálezy z hradov, inštalácia expozície 
- Story z Liptovskej Mary - výstava - Archeologické múzeum v prírode Havránok - autor, panelová 
výstava zachytávajúca dejiny archeologického výskumu zátopovej oblasti 
- Kto býval na rohačke pred Keltmi - výstava - autor- banerová výstava k vybraným nálezom 
archeologického výskumu na Rohačke - hradisku, sídelná terasa 
- Elity dávnoveku - výstava - preklady a redakcia sprievodných textov 
- 110. rokov Liptovského múzea - výstava - spoluautor - autorské texty, výber archeologických zbierok, 
inštalácia 
- Kto býval na Rohačke pred Keltmi - multimediálne prednášky k výsledkom bádania na Rohačke, 
prezentované v rámci prednáškového cyklu Príbeh nášho múzea, výsledky c14 datovania (projekt FPU)  



- výroba repliky bronzového meča - dokumentovaný príbeh výroby repliky meča z Vyšného Sliača -
výber meča podľa stupňa dochovania, výroba foriem na odliatky, odlievanie formy meča (rukovať  
a čepeľ), výroba voskových odliatkov, výroba antukových foriem, liatie bronzu 
- výroba repliky bronzového meča - podcast Liptovského múzea 
- prevzatie hnuteľných archeologických nálezov - zápisnice a správa pre Krajský pamiatkový úrad 
Žilina - zbierky Š. Sališa z Liptova, p. Račková - Liptovská Anna, p. Králiček - Turík, p. Praženicová -
Liptovský Michal 
- príprava podkladov do publikácie - P. Laučík - archeologický výskum vo Veternej Porube 
- pracovná komisia - príprava projektovej dokumentácie pre obnovu hradu Likava - doplnenie 
podkladov pre KPÚ Žilina - výskum J. Hošša, OBNOVA s.r.o. - fotodokumentácia pôvodného stavu 
hradu, dopĺňanie a konzultácie jednotlivých stavebných úprav 
- doplňujúci overovací archeologický prieskum hrada Likava v spolupráci s KPÚ Žilina 
- výber a príprava zbierkových predmetov pre M. Nemca k výstave Keď slnko zapadlo 
- archívny výskum dejín Liptovského múzea, archeologických výskumov LMR, identifikácia 
Originálnych fotografií 
- Secesia na Liptove - príprava projektu na FPÚ v spolupráci s R. Moldom 
 
Bc. Martina Mäsiarová:  
- vyplnenie dotazníka k DP Rebeka Drozdová, Ekonomická univerzita v Bratislave, téma Kreatívny 
cestovný ruchu na Slovensku 
- PaedDr. Molnárová, Katedra manažmentu kultúry a turizmu na FF UKF v Nitre, Tradičná kultúra 
regiónov Slovenska v cudzojazyčnom vzdelávaní dištančnou formou, konzultácia  
- Mgr. Eva Šimčeková - konzultácia k ľudovému odevu z obce Liptovské Sliače 
- Mestské múzeum Rajec  - konzultácie ohľadom tvorby expozícií a múzejnej pedagogiky 
 

5. Public relations 
 

5.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie (typ, počet) 
 
Samostatné publikácie - spolu - 2 
BJEL, Dávid - DZURIAK, Karol - HRIADEL, Pavol - KUNOVÁ, Viera - NEMEC, Miroslav -
MÄSIAROVÁ, Martina - MOLDA, Rastislav - ORAVCOVÁ, Kristína - SLIACKA, Simona. 110 
rokov Liptovského múzea. Katalóg výstavy venovanej 110 rokom existencie múzea, 10 osobnostiam, 10 
expozíciám a 110 zbierkovým predmetom. Ružomberok : Liptovské múzeum, 2022, 280 s. ISBN 978-
80-974344-0-3 
Ing. Pavol Hriadel - časť Poľovníctvo a Krúžok mladých priateľov poľovníctva (text + foto) - In: 
VÍTEK, Peter a kol. Bobrovec dejiny a súčasnosť. Liptovský Mikuláš : Obec Bobrovec, 2022, 323 s., 
ISBN 978-80-570-4522-9.  
 
Odborné štúdie a príspevky - spolu - 8 
Mgr. Viera Kunová - K niektorým otázkam činnosti Telocvičných jednôt Sokol a Orol na území 
Liptova v 20. rokoch 20.stor. In Zborník Liptov 13. Ružomberok, 2023. (zadané do tlače, 
predpokladaný termín vydania rok 2023 ) 
Mgr. Viera Kunová - Osobnosť Ing. Juraja Martinku v múzejnom dianí v 20. rokoch 20.stor. In Zborník 
z konferencie Zberateľstvo a múzejníctvo v dejinách Slovenska. Ružomberok, 2023. (zaslané do 
redakcie, predpokladaný termín vydania rok 2023)  
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Regulácia zábavy v liptovských mestách v ranom novoveku. In 
Documenta Pragensia. Město se baví - od středověku do roku 1848. Praha jako centrum kulturního 
života, 40, 2022, s. 59-80. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Bol Jánošík väznený v kaštieli Vranovo?. In Historický časopis, roč. 70, 
č. 1, 2022, s. 143-152. 



Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Z histórie Považskej lesnej železnice. In Lesné železničky Žilinského 
kraja. 2023. (zadané do tlače, predpokladané vydanie 2023) 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Mužský odev 18. storočia v zrkadle súdnych písomností z Liptovskej 
stolice. In Český lid, 2023. (zadané do tlače, predpokladané vydanie 1.Q 2023) 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Matriky - prameň k dejinám kriminality v 18. storočí (na príklade 
Liptova). In Dejiny kriminality v strednej a východnej Európe od stredoveku do roku 1848. Bratislava, 
2023. (zadané do tlače, predpokladané vydanie 1.Q 2023) 
Ing. Pavol Hriadel - Sabol, M., Hromadová, B., Čejka, T., Tóth, Cs., Šedivá, M. & Hriadel, P., 2022: 
Late Pleistocene fossil assemblage(-s) from travertine site of Bešeňová-Báňa - an indicator of a 
potential presence of prehistoric man. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abh. 304/1, 55-
103. 
 
Odborné články - spolu - 34 
Mgr. Viera Kunová - Konferencia k 30. výročiu Múzea liptovskej dediny v Pribyline. In Kultúrne 
dejiny 1/2022, s.  (Periodikum Kultúrne dejiny 1/2022) 
Mgr. Viera Kunová - Konferencia Sláva šľachetným ( Kultúrne dejiny, predpokladané vydanie 1/2023) 
Mgr. Viera Kunová - Hrad Likava a odkrývanie jeho tajomstiev. In Ružomberský magazín, roč. 6,  č. 4, 
2022, s. 34 - 35. 
Mgr. Viera Kunová - Mocný, zaniknutý a znovu objavený Liptovský hrad In Ružomberský magazín, 
roč. 6, č.10, s. 34 - 36. 
Mgr. Viera Kunová - Hrad v Liptovskom Hrádku. In  Ružomberský magazín, roč.6, č. 12, s.37 - 39.  
Mgr. Simona Sliacka - Dzuriak, K. - Sliacka, S.: Náčrt dejín Liptovského múzea. IN: Molda, R. a kol.: 
110 rokov Liptovského múzea, Ružomberok, 2022, 8-19. 
Mgr. Simona Sliacka - Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara - Havránok, IN: Molda, R. a 
kol.: 110 rokov Liptovského múzea, Ružomberok, 2022, 27-29. 
Mgr. Simona Sliacka - Osobnosti Liptovského múzea v Ružomberku - A. Kürti, J. Kürti, V. Uhlár. IN: 
Molda, R. a kol.: 110 rokov Liptovského múzea, Ružomberok, 2022, 49-52, 56-58. 
Mgr. Simona Sliacka - 110 výnimočných zbierkových predmetov Liptovského múzea. IN: Molda, R. a 
kol.: 110 rokov Liptovského múzea, Ružomberok, 2022, 68-93. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Znovuotvorenie dúbravských baní. In Dúbravské noviny, roč. XIV, č. 4, 
2022, s. 4. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Podtatranské múzeum v Liptovskom Hrádku. In Mesačník mesta 
Liptovský Hrádok, roč. XXXI, č. 12, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Spánok na hrade. In Mesačník mesta Liptovský Hrádok, roč. XXXI,  
č. 11, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Pohrebné zvyklosti ružomberských cechov. In RK magazín, roč. 6, č. 11, 
2022, s. 36-38. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Dúbrava v čase náboženskej reformácie. In Dúbravské noviny, roč. XIV, 
č. 3, 2022, s. 21. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - KASANICKÁ, Katarína - LÚČAN, Vlastimil - NEMEC, Miroslav. „Ty, 
domovina moja“. Deň obce v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. In Dúbravské noviny, roč. XIV,  
č. 3, 2022, s. 22-24. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Keď sa stretli žiarovka s petrolejkou. In Mesačník mesta Liptovský 
Hrádok, roč. XXXI, č. 10, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Hrdelné právo v meste Ružomberok. In RK magazín, roč. 6, č. 9, 2022,  
s. 31-33. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Záhrady soľného úradu. In Mesačník mesta Liptovský Hrádok, roč. 
XXXI, č. 9, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - KASANICKÁ, Katarína - NEMEC, Miroslav - MÄSIAROVÁ, Martina. 
Obec Dúbrava sa v Pribyline prezentovala na najvyššej úrovni. In Spoločník, 3. august 2022, s. 22-23. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Keď sa Liptovský Hrádok stal mestom. In Mesačník mesta Liptovský 
Hrádok, roč. XXXI, č. 8, 2022, s. 6. 



Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Ako vyzerali ružomberské lesy?. In RK magazín, roč. 6, č. 7 - 8, 2022,  
s. 35-37. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Dejiny pozemkových spoločenstiev v obci Dúbrava. In Dúbravské 
noviny, roč. XIV, č. 1 - 2, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Založenie Štátnej meštianskej školy v Liptovskom Hrádku. In Mesačník 
mesta Liptovský Hrádok, roč. XXXI, č. 7, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Ružomberský pranier. In RK magazín, roč. 6, č. 6, 2022, s. 32-34. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Kto sa staral o ružomberské lesy. In RK magazín, roč. 6, č. 5, 2022, s. 
35-37. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Jan Hála a Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. In Mesačník 
mesta Liptovský Hrádok, roč. XXXI, č. 5, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Falošné správy sa Hrádočanom nevyhýbali ani v minulosti. In Mesačník 
mesta Liptovský Hrádok, roč. XXXI, č. 4, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Ružomberok a jeho mestský dom. In RK magazín, roč. 6, č. 3, 2022, s. 
34-35. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Keď hrádockí horári zbojníkov chytali. In Mesačník mesta Liptovský 
Hrádok, roč. XXXI, č. 2, 2022, s. 6. 
Mgr. Miroslav Nemec, PhD. - Zbojník väznený v Liptovskom Hrádku. In Mesačník mesta Liptovský 
Hrádok, roč. XXXI, č. 1, 2022, s. 6. 
Ing. Pavol Hriadel - Lov medveďov v minulosti a dnes na Liptove - odborný článok pre podcast 
Liptovského múzea 
Ing. Pavol Hriadel - Chovateľská prehliadka trofejí 2022 v okr. LM, Časopis PaR 7/2022, s. 50-51. 
Ing. Pavol Hriadel - Late Pleistocene fossil assemblage(-s) from travertine site of Bešeňová-Báňa - an 
indicator of a potential presence of prehistoric man. - odborný článok zahraničný časopis (spoluautor) 
Ing. Pavol Hriadel - Sabol, M., Hromadová, B., Čejka, T., Tóth, Cs., Šedivá, M. & Hriadel, P., 2022: 
Late Pleistocene fossil assemblage(-s) from travertine site of Bešeňová-Báňa - an indicator of a 
potential presence of prehistoric man. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abh. 304/1, 55-
103. 
 
Popularizačné články - spolu - 2 
Mgr. Simona Sliacka - Nová expozícia v Liptovskom múzeu. In. Informátor Slovenskej archeologickej 
spoločnosti, v tlači. 
Mgr. Martina Mäsiarová - propagačný materiál LM - skladačka - text k expozícii Banícky dom Vyšná 
Boca a Banícke a hutnícke múzeum Maša Liptovský Hrádok 
 

5.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii a jej činnosti (typ, počet) 
- články v regionálnej a odbornej tlači - 30 
- krátke informácie v regionálnej tlači - 13 
 

5.3. Vlastná edičná činnosť (typ a názvy edičných titulov) 
 

názov rozsah jazyk náklad druh titulu zodpovedný 
110 rokov Liptovského múzea 280 strán slovenský 300 ks katalóg Mgr. Rastislav Molda, PhD. 
 

5.4. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie v iných médiách - rozhlas a TV (typ, počet) 
 
V televízii - 19 
 
RTVS - 8 
- Správy RTVS z regiónov - Pozvánka na výstavu Oživení zbojníci, 25.1.2022  
- On air - rozhovor k dejinám kriminality, 16.4.2022 
- SK dejiny - rozhovor k dejinám zbojníctva, 17.4.2022 



- SK dejiny - rozhovor k dejinám Liptova, 15.5.2022 
- Televíkend - rozhovor o Národopisnom múzeu, 3.9.2022 
- Poklady spod Likavy - rozhovor pre televíziu, redaktor M. Velecký 
- Televíkend - pozvánka do múzea, nahrávané 23.2. 2022, redaktorka M. Kacínová 
- Pozvánka do novej expozície stredovekých a novovekých dejín Liptova - Regina správy z regiónov 
(nahrávané 15.8.2022) 
 
TV Markíza - 3 
- Televízne noviny - história piatku trinásteho, 13.5.2022 
- Reflex - Pôrody v minulosti, 25.5.2022 
- Poklady spod Likavy - inštalácia pokladov, rozhovor pre televíziu (nahrávané 18.2.2022), redaktor M. 
Kermiet 
 
Mestská televízia Ružomberok - 7 
- 29. 6. 2022, o novej expozícii stredovekých a novovekých dejín Liptova 
- nakrúcanie reportáže o dejinách Liptovského múzea, 29.9.2022 
- Poklady spod Likavy - inštalácia pokladov - rozhovor pre televíziu, redaktor K. Števčeková 
- https://www.mtr.sk/videoarchiv/2022-03-21_SPRAVY_050_Co_ukryvaju_depozitare/ 
- https://www.mtr.sk/videoarchiv/2023-01-30_SPRAVY_060_Co_robi_konzervator/ 
- https://www.mtr.sk/videoarchiv/2022-10-03_SPRAVY_040_110_vyrocie_Liptovskeho_muzea/ 
- https://www.mtr.sk/videoarchiv/2022-09-28_ZASTUPITELSTVO_BOD21/ 
 
VISIT LIPTOV - 1 
- Expozícia Poklady spod Likavy, Expozícia stredoveku - video pre youtube kanál (nahrávané 
19.8.2022) 
 
V rozhlase - 17 
 
RTVS - 17 
- Rádio Slovensko - red. J. Šimko, relácia „V múzeu“: nahrávanie rozhovoru o histórii Vlkolínca a 
expozícii Liptovského múzea „Roľnícky dom vo Vlkolínci“, 14.6.2022  
- Rádio Slovensko - red. J. Šimko, pozvánka do novej expozície „Liptov v stredoveku a ranom 
novoveku“; odvysielané 30.6.2022  
- Rádio Regina - Stred - Ako robili čiernu košeľu na výstavu „Oživení zbojníci“ v L. Hrádku, 26.1.2022 
- Rádio Regina - Stred - Pozvánka na výstavu Oživení zbojníci, 17.1.2022 
- Rádio Regina - Stred - História pastierskych čiernych košieľ, 3.2.2022 
- Rádio Regina - Stred - U nás doma - rozhovor o výstave Keď slnko zapadlo... , 8.9.2022 
- Rádio Regina - Stred - História blízka vzdialená - rozhovor o spaní v minulosti, 13.9.2022 
- Rádio Regina - Stred - Kurátorská prehliadka výstavy Keď slnko zapadlo, Liptovský Hrádok, 
26.10.2022 
- Rádio Regina - Stred - Interaktívne prvky na výstave Keď slnko zapadlo, Čierny orol L. Mikuláš, 
19.12.2022 
- Rádio Regina - Stred - Ing. Pavol Hriadel - Kniha Liptova 2021 - 3. miesto - súťaž - Kniha zlaté 
trofeje Liptova - predstavenie ocenenej knihy poslucháčom 
- Rádio Slovensko - Archeologické múzeum v prírode Havránok - Podcast V múzeu, redaktor Juraj 
Šimko (nahrávané 14.7. 2022) 
- Rádio Regina - Živé vstupy o 110. výročí LMR - 4.9. 2022 - o Sbieracích vychádzkach, o bronzových 
mečoch, o picích rituáloch v praveku 
- Rádio Regina - Stred - Aktuálne z Liptovského múzea - pozvánka do najnovšej expozície 
stredovekých a novovekých dejín, vysielané 1.12.2022 



- Rádio Regina - Stred - 5x1: jedna téma na päť spôsobov - päť samostatných publicistických vstupov, 
vysielaných v dňoch od 12.12.2022 do 16.12.2022 od 9:50 hod., každý deň bola predstavená jedna téma 
z expozícií Liptovského múzea - ako pozvánka do expozícií múzea v Ružomberku    
- Rádio Regina - Stred - Vymazané obce - téma obcí, zaniknutých pri budovaní priehrady Liptovská 
Mara (nahrávané v novembri 2022) 
- Rádio Regina - Plastiky Jozefa Smutiaka v NMLH, rozhovor o novej expozícii Majster Smutniak 
- Rádio Devín - Hosť naladený na Devín, rozhovor o novej expozícii Majster Smutniak 
 
Podcasty: 10  
Stredoveké nástenné maliarstvo Liptova 
https://podmaz.sk/podcast/podcast-liptovskeho-muzea/5122606459-stredoveke-nastenne-maliarstvo-
liptova 
Cesta Liptovského múzea za hranice regiónu 
https://open.spotify.com/episode/0v0zrH4cCyvqnJyF5e9Wpq?si=IZxdEV_RTQyL05wzrA8apA&nd=1 
Poklady spod Likavy: rozhovor s archeologičkou Simonou Sliackou 
https://open.spotify.com/episode/2VAGLgtvDsn0M4FiTto7qd 
Aj muži sa chceli páčiť: tradičný ľudový odev mužov v Liptove 
https://open.spotify.com/show/38aGyjez9fwkBVwd4VnZcB 
Archívny výskum a Jánošíkovo väzenie  
https://open.spotify.com/episode/1I1KJjmzkn1wbNbeRt4UvK 
Rozhovor so zástupcom riaditeľa a kurátorom Dr. Rastislavom Moldom: diela Petra Michala Bohúňa v 
zbierkach Liptovského múzea 
https://open.spotify.com/episode/5cqONQRqMnYoTCMJveuYxR 
Nová výstava pri príležitosti 110. výročia Liptovského múzea: rozhovor so zástupcom riaditeľa a 
kurátorom Dr. Rastislavom Moldom 
https://open.spotify.com/episode/4igcCoBqAxGjMc0gfxE4fe 
Liptovské múzeum a kontakt s verejnosťou 
https://open.spotify.com/episode/6Dk3roJSvEqGXiSgXYgmV1 
Vypočujte si nový diel podcastu Liptovského múzea - Výroba bronzových mečov: rozhovor so Simonou 
Sliackou a Petrom Kocúrom 
https://open.spotify.com/episode/1j1msLRtn46ggDLcjs2fA2 
Lov vlkov v milosti a dnes na Liptove 
https://open.spotify.com/episode/176BhoJ8yQVNZSma8RM9l7 
 

5.5. Počet tlačových správ 
Spolu: 519 
 

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 



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

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 

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 
hutníctva Maša Liptovský 
Hrádok 

Maša, 033 01 Liptovský 
Hrádok 

2003 nebol vydaný spoločenskovedná história 

ako Vážnica a 
klopačka 

Z dejín poľovníctva a 
rybárstva v Liptove 

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

2003 nebol vydaný prírodovedná zoológia 
ako Čierny orol 

Gotický kostol Všetkých 
svätých Ludrová 

034 71 Ludrová 2003 nebol vydaný spoločenskovedná história 
ako Gotický kostol 

Z dejín mesta Liptovský 
Hrádok 

Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2004 nebol vydaný spoločenskovedná história 

ako Národopisné 
múzeum 

Expozícia ovčiarstva a 
galéria ľudového 
výtvarného prejavu 

Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2005 nebol vydaný spoločenskovedná etnografia 

ako Národopisné 
múzeum 

Dejiny hradu a hradného 
panstva Likava 

Hrad Likava, 034 95 
Likavka 

2006 skladačka hradná expozícia história 
ako Hrad Likava 

Cechy a remeslá v Liptove Námestie Š.N.Hýroša 2007 nebol vydaný spoločenskovedná história 

ako Liptovské 
múzeum 



Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Návšt. hod.: 
10, 03450 Ružomberok 

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 
v praveku a včasnej 
dejinnej dobe  

Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

2019 nebol vydaný spoločenskovedná archeológia 

ako Liptovské 
múzeum 

Poklady spod Likavy  
Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

2022 nebol vydaný spoločenskovedná história 

ako Liptovské 
múzeum 

Stredoveké a novoveké 
dejiny Liptova  

Námestie Š.N.Hýroša 
10, 03450 Ružomberok 

2022 nebol vydaný spoločenskovedná história 

ako Liptovské 
múzeum 

Galéria ľudového rezbára 
Jozefa Smutniaka 

Partizánska 153, 033 01 
Liptovský Hrádok 

2022 nebol vydaný spoločenskovedná história 

ako Liptovské 
múzeum 

Spolu expozícií: 38      
 
Otváracie hodiny: 
Liptovské múzeum Ružomberok  
2.1. - 23.12.  Po - Pia  9:00 - 16:00, So - Ne  12:00 - 16:00 
   prvý utorok v mesiaci 9:00 - 18:00 
23.12. - 31.12. zatvorené  
 
Roľnícky dom a dvor Vlkolínec   
1.1 - 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. - 30.9.   Ut - Pia  9:00 - 15:00, So - Ne 9:00 - 16:00  



1.10. - 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  
9.4. - 13.5.   So - Ne  10:00 - 16:00  
14.5. - 30.6.   Po - Ne  10:00 - 16:00 
1.7. - 31.8.   Po - Ne  9:00 - 17:00 
1.9. - 18.9.   Po - Ne  9:00 - 16:00 
19.9. - 4.10.   Po - Ne  9:00 - 16:00 
5.10. - 20.11.  So - Ne  10:00 - 16:00  
 
Gotický kostol všetkých svätých Ludrová  
1.5. - 31.5.   So - Ne  12:00 - 16:00  
1.6. - 18.9.   Po - Pia  10:00 - 17:00, So - Ne 13:00 - 17:00 
19.9. - 30.9.   So - Ne  13:00 - 17:00  
 
Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok  
30.4. - 31.5.   Po - Ne  10:00 - 16:00  
1.6. - 31.8.   Po - Ne  8:30 - 18:30  
1.9. - 18.9.   Po - Ne  9:00 - 16:00  
19.9. - 4.10.   Po - Ne  10:00 - 16:00  
5.10. - 20.11.  So - Ne  10:00 - 16:00  
 
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš   
2.1. - 23.12.  Po - Pia  9:00 - 16:00, So - Ne  12:00 - 16:00 
   prvá streda v mesiaci 9:00 - 18:00 
23.12. - 31.12. zatvorené 
 
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 
2.1. - 23.12.  Po - Pia  9:00 - 16:00, So - Ne  12:00 - 16:00 
   prvý štvrtok v mesiaci 9:00 - 18:00 
23.12. - 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  
 
Banícky dom Vyšná Boca  
1.1. - 14.6.   zatvorené 
15.6. - 30.9.  Št, Pia, So 15:00 - 18:00  
1.10. - 31.12.  zatvorené 
 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 
2.1. - 28.2.  Po - Ne  9:00 - 15:30  
1.3. - 30.4.  Po - Ne  9:00 - 16:00  
1.5. - 30.6.   Po - Ne  9:00 - 17:30  
1.7. - 31.8.   Po - Ne  9:00 - 18:30  
1.9. - 30.9.  Po - Ne  9:00 - 17:00  
1.10. - 23.12.  Po - Ne  9:00 - 15:30  
24.12. - 26.12.  zatvorené  
27.12. - 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: 
Umelci a umenie Liptova 
v prvej polovici 20. 
storočia 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

21.9.2021-
22.2.2022 

áno vlastná spoločenskovedná 244,24 m² 

Podobní a rozdielni  Mgr. Viera Kunová Liptovské 

múzeum 

Ružomberok 

12.4.-

21.6.2022 
nie vlastná spoločenskovedná 244,24 m² 

Oživení zbojníci Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

28.6.- 
2.8.2022 

áno repríza spoločenskovedná 244,24 m² 

47. ročník výstavy členov 
Zväzu slovenských 
fotografov + 9. ročník 
Medzinárodného 
mapového okruhu 
TAMAPO  

Zväz slovenských 
fotografov  

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

6.8.-24.8.2022 nie prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

100 rokov Liptovského Mgr. Molda, PhD., Liptovské 21.9.2022- áno vlastná spoločenskovedná 244,24 m² 



 

Názov výstavy: Autori: Miesto inštalácie: Trvanie: Katalóg: Pôvodnosť: Odbor: Plocha: 
múzea Mgr. Sliacka, PhDr. 

Dzuriak,  Mgr. Kunová, 
Ing. Hriadel,  Mgr. 
Oravcová, Mgr. Nemec, 
PhD.  

múzeum 
Ružomberok 

6.12.2022 

Zruční aj pekní. Umenie 
zdobenia tradičného 
ľudového odevu 

Mgr. Kristína Oravcová Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

13.12.2022- 
28.2.2023 

nie repríza spoločenskovedná 244,24 m² 

Fototrojlístok OZ FOTOKLUB RK 
1924  

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

24.1.-
28.2.2022 

nie  prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Lenka Malinová: Hudba 
spája 

OZ FOTOKLUB RK 
1924  

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

1.4.-30.4.2022 nie  prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Na prahu stovky - výstava 
fotografií 

OZ FOTOKLUB RK 
1924  

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

8.9.-29.9.2022 nie  prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Ružomberčania 
fotografujú 7 

OZ FOTOKLUB RK 
1924  

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

7.11.-8.1.2022 nie  prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

STROM Ružomberok 
2022 -  37. medzinárodný 
fotografický salón 

OZ Fotosalón STROM Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

8.5.-29.5.2022 nie prevzatá prírodovedná 42,00 m² 

FOTOFORUM 
Ružomberok 2022 - 54. 
ročník Medzinárodného 
salóna umeleckej 
fotografie 

OZ Fotoforum 
Ružomberok 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

1.10.-
31.10.2022 

áno 
 

prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Naši absolventi 22 Súkromná základná 
umelecká škola Dotyk 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

15.6.2022- 

31.8.2022    
nie prevzatá spoločenskovedná 42,00 m² 

Kto býval na Rohačke 
pred Keltmi? 

Mgr. Simona Sliacka Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

9.11. 2022-
31.1.2023 

nie vlastná spoločenskovedná 24,00 m² 

Ladislav Kubačka - výber 
z tvorby 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

15.3.-19.4. 
2022 

nie prevzatá spoločenskovedná 60,00 m² 

Spoločensko-
enviromentálne výzvy 
umeleckej tvorby 
Františka Veselého 

prof. PaedDr. Jaroslav 
Vencálek, CSc. 

Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

2.6.-27.6. 
2022 

nie prevzatá spoločenskovedná 24,00 m² 

Nazrite do tváre elít 
dávnoveku 

Mgr. Simona Sliacka Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

11.7.-6.9. 
2022 

nie prevzatá spoločenskovedná 60,00 m² 

110+120 Reštaurátorská 
a rezbárska tvorba 
šesťdesiatnikov Jozefa 
Jarottu a Pavla Lofaja  

PhDr. Karol Dzuriak  Liptovské 
múzeum 
Ružomberok 

16.11.2022-
7.3.2023 

nie vlastná spoločenskovedná 60,00 m² 

Múzeum v meste II. 
Osobnosti Ružomberka 

Mgr. Viera Kunová Park Hýroša 
Ružomberok 

1.6.2022-
31.1.2023 

nie  vlastná spoločenskovedná 24,00 m² 

Story z Liptovskej Mary Mgr. Simona Sliacka Archeoskanzen 
Havránok 

1.5.-30.9.2022 nie vlastná spoločenskovedná 24,00 m² 

Oživení zbojníci Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

2.12.2021- 

24.2.2022 
áno vlastná spoločenskovedná 102,00 m² 

Umelci a umenie Liptova 
v prvej polovici 20. 
storočia 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 
 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

3.3.-19.5.2022 áno repríza spoločenskovedná 102,00 m² 

Zruční aj pekní Mgr. Kristína Oravcová Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

2.6.-25.8.2022 nie vlastná spoločenskovedná 102,00 m² 

Keď slnko zapadlo Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

8.9.-

24.11.2022 
nie vlastná spoločenskovedná 102,00 m² 

MY 2021 ART Štúdio  
 
 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

26.9.-

17.11.2022 
nie prevzatá, v 

spolupráci 
spoločenskovedná 102,00 m² 

110 rokov Liptovského 

múzea 
Mgr. Molda, PhD., 
Mgr. Sliacka, PhDr. 
Dzuriak,  Mgr. Kunová, 
Ing. Hriadel,  Mgr. 
Oravcová, Mgr. Nemec, 
PhD.  
 

Národopisné 
múzeum 
Liptovský Hrádok 

3.12.2021-

2.3.2023 
áno repríza spoločenskovedná 102,00 m² 



 

Názov výstavy: Autori: Miesto inštalácie: Trvanie: Katalóg: Pôvodnosť: Odbor: Plocha: 
Erby Liptova Ľubica Rybárska Dom Matice 

slovenskej 
v Liptovskom 
Mikuláši 

1.2.2018-

24.8.2021 
nie v spolupráci spoločenskovedná         50,00 m² 

Porcelánová krása Mgr. Martina 
Mäsiarová,  
Bc. Andrea Macková, 
Mgr. Kristína Oravcová 

Múzeum Čierny 
orol Liptovský 
Mikuláš 

6.10.2021-

23.2.2021 
nie repríza spoločenskovedná 64,00 m² 

Oživení zbojníci Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

Múzeum Čierny 
orol Liptovský 
Mikuláš 

9.3.-25.5.2022 áno repríza spoločenskovedná 64,00 m² 

Tak to vidíme my ZO Slovenský zväz 
telesne postihnutých 
LM a SZTP BA 

Múzeum Čierny 
orol Liptovský 
Mikuláš 

1.6.-22.6.2022 nie prevzatá, v 

spolupráci 
spoločenskovedná 64,00 m² 

Sokol vs. Orol Mgr. Viera Kunová Múzeum Čierny 

orol Liptovský 

Mikuláš 

29.6.-4.8.2022 nie repríza spoločenskovedná 64,00 m² 

Zruční aj pekní Mgr. Kristína Oravcová Múzeum Čierny 

orol Liptovský 

Mikuláš 

14.9.-
16.11.2022 

nie repríza spoločenskovedná 64,00 m² 

Keď slnko zapadlo Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

Múzeum Čierny 

orol Liptovský 

Mikuláš 

13.12.2022- 
1.3.2023 

nie repríza spoločenskovedná 64,00 m² 

Kým nastanú Vianoce Mgr. Martina 
Mäsiarová 

Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

4.12.2021-
9.1.2022 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Furmanstvo-povozníctvo Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

15.1.-
30.5.2022 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Hromnice Mgr. Martina 
Mäsiarová, Ing. Ľubica 
Richterová 

Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

2.2.-6.2.2022  nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Fašiangové časy Mgr. Martina 
Mäsiarová, Ing. 
Richterová Ľubica 

Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

19.2.-
13.3.2022 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Sviatky jari Mgr. Martina 
Mäsiarová, Ing. 
Richterová Ľubica 

Múzeum 

liptovskej dediny 

v Pribyline 

10.4.-
24.4.2022 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Nahliadnutie do histórie Obec Pribylina Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

12.6.-9.7.2022 nie v spolupráci spoločenskovedná 50,00 m² 

Skanzen očami detí ZUŠ Liptovský Hrádok Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

18.6.-3.7.2022 nie v spolupráci spoločenskovedná 50,00 m² 

We can´t escape into space 
we´re in it 

Liptovská galéria P.M. 
Bohúňa 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

1.7.- 
30.9.2022 

nie v spolupráci spoločenskovedná 50,00 m² 

Nahliadnutie do histórie Obec Dúbrava Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

10.7.-2.8.2022 nie v spolupráci spoločenskovedná 50,00 m² 

Včely očami detí Mgr. Martina 
Mäsiarová, Ing. 
Richterová Ľubica 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

24.7.-
28.8.2022 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Včelárstvo v Liptove Mgr. Martina 
Mäsiarová, Ing. 
Richterová Ľubica 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

22.7. - 
24.7.2022 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Dobrovoľné hasičské 
zbory 

OR HaZZ 
v Liptovskom Mikuláši 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

7.8.-11.9.2022 nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Výstava pastierskych 
hudobných nástrojov 

Ovčiarske múzeum a 
Spoločnosť priateľov 
MLD 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

16.9.-
24.10.2022 

nie v spolupráci spoločenskovedná 50,00 m² 

Výstava ovocia a zeleniny Mgr. Martina 
Mäsiarová 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

7.10.-
11.10.2022 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Zima na dedine Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD., Mgr. Kristína 
Oravcová 

Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

13.11.2022- 
31.3.2023 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 



 

Názov výstavy: Autori: Miesto inštalácie: Trvanie: Katalóg: Pôvodnosť: Odbor: Plocha: 
Vianoce v Liptove Mgr. Martina 

Mäsiarová 
Múzeum 
liptovskej dediny 
v Pribyline 

27.11.2022- 
8.1.2023 

nie vlastná spoločenskovedná 50,00 m² 

Spolu výstav: 49       

 
7. Návštevnosť 

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

Liptovské múzeum Ružomberok 8 223 6 306 1 917 13 636,60 € 
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 3 931 2 973 958 4 338,30 € 
Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš 3 338 2 460 878 3 341,10 € 

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline 57 137 44 316 12 821 279 763,15 € 
Archeoskanzen Liptovská Mara - Havránok 10 528 9 700 828 22 252,00 € 

Roľnícky dom a dvor Vlkolínec 26 734 26 734 0 3 305,80 € 
Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok 265 257 8 357,00 € 

Banícky dom Vyšná Boca 452 407 45 510,40 € 
Hrad Likava 13 632 11 664 1 968 28 791,90 € 

Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová 1 511 1 389 122 2 408,40 € 
* Veža kostola - Liptovská Mara 0 0 0 0,00 € 

Expozície spolu 125 751 106 206 19 545 358 704,65 € 
 
* 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, spolupráca pri konferencii k 30. výročiu otvorenia MLD Pribylina 
Kysucké múzeum - spolupráca pri príprave publikácie o histórii lesných železníc a spolupráca pri 
konferencii k 30. výročiu otvorenia MLD Pribylina 
 
Iné inštitúcie:  
Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš - spolupráca pri vzájomnej propagácii, odborná 
spolupráca pri realizácii podujatí Liptovský folklórny festival a Vianočný koncert 
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Diera do 
sveta, Central Perk - čítanie v rámci podujatia Mikulášsky večer literatúry - Noc literatúry 2022  
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého - výpožička odbornej literatúry k výstavám a prezentáciám  
múzea, plagáty pre knižnicu na archiváciu 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši - spolupráca pri výstave v MLD Pribylina 
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Liptovský Hrádok - spoločné podujatia v MLD Pribylina, 
NMLH Liptovský Hrádok a odborná prax študentov 
 

8.2. Spolupráca s ostatnými domácimi subjektami (názov organizácie, typ spolupráce) 
 
Zväz slovenských fotografov - spolupráca pri organizácii výstavy 47. ročník umeleckej fotografie ZSF 
OZ Fotoklub RK 1924 - spolupráca pri organizácii výstav 
Občianske združenie Vlkolínec - spolupráca pri prevádzke Roľníckeho domu a dvoru Vlkolínec 
Mesto Ružomberok - spolupráca na Kultúrnom lete - Leto u Hýroša, spolupráca pri príprava výstavy 
(príprava grafických podkladov pre tlač): Múzeum v meste - Osobnosti, zapožičanie kolekcie 



zbierkových predmetov pre expozíciu v Dome A. Hlinku, Černová; spolupráca pri vedomostnej súťaži 
škôl z okresu Ružomberok, venovanej udalostiam 1. svetovej vojny a druhej svetovej  
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a. s., Ružomberok - spolupráca pri propagácii programových podujatí  
a výstav  
Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku - spolupráca na úprave 
študijných programov - zainteresovaná strana za inštitúciu Liptovské múzeum pri tvorbe nového 
študijného programu 
Obecný úrad Ludrová - zapožičanie kolekcie zbierkových predmetov (hasičstvo) pre výstavný projekt 
v rámci INERREG 
Slovenská historická spoločnosť pri SAV - pobočka Ružomberok - spolupráca pri organizovaní 
prednášok pre verejnosť 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš - konzultácie v oblasti 
prírodných vied 
Krajský pamiatkový úrad v Žiline - odborné konzultácie; metodika archeologických výskumov 
v pamiatkových zónach  
Mestské lesy Ružomberok - spolupráca a darovanie sponzorského dreva pre objektovú skladbu MLD 
Obecný úrad Jamník - spolupráca pri doplnení expozície PLŽ zapožičaním historického nákladného 
vozidla PRAGA v hasičskej úprave 
Archeologický ústav SAV v Nitre - odborná spolupráca  
Historické múzeum SNM, Bratislava - výpožička mincí pre expozíciu Poklady spod Likavy 
Ateliér JAK OBLÉCI PRAČLOVEKA - Mgr. Kristýna Urbanová - výpožička výstavy  
KPÚ Banská Bystrica - požiadavka na dohľadanie analógie nálezu spony typ Certosa - porovnanie a 
určenie nálezu, dohľadanie literatúry 
MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ, ZUŠ z regiónu Liptov - spolupráca pri výchovno-vzdelávacích podujatiach, 
programových podujatiach, účasť vo výtvarných a foto súťažiach (Včely očami detí, Červenô jabĺčko) 
CSS Trojlístok - návšteva MLD, tvorivé aktivity pre klientov 
Odbor školstva a športu ŽSK - realizácia metodického dňa v NMLH 
Krajské kultúrne stredisko Žilina - spolupráca pri organizácii podujatia 
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 zbierkových predmetov do expozície v 
kaštieli MLD Pribylina, zapožičanie inventára na výstavy, konzultácie odborných pracovníkov  
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 - spolupráca pri tvorbe regionálnej značky Produkt Liptova pri výbere 
remeselníkov a udeľovaní značky 
MAS Dolný Liptov - spolupráca pri tvorbe regionálnej značky Produkt Liptova pri výbere 
remeselníkov a udeľovaní značky 
FS a FSk z Liptova - účinkovanie na programových nedeliach v MLD 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene - zapožičanie 
zbierkových predmetov 
Semenoles LH - realizácia lesnej pedagogiky v rámci VOPaZ  
Agritour Slovakia - prehliadka amerických seniorov v MLD  
SAŠŠ - návšteva zahraničných účastníkov v MLD  
Regionálna zložka Slovenského zväzu včelárov Žilinského samosprávneho kraja - spoločné podujatie 
v MLD Pribylina 
Univerzita Komenského v Bratislave, katedra etnológie a muzeológie - metodická spolupráca 
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 podujatí Nedeľa rodákov v MLD 
Klub chovateľov slovenských čuvačov, Bratislava - spolupráca v rámci podujatia v MLD  
Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Liptovský Mikuláš - výstava v Liptovskom Hrádku 
Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš - spoločné podujatie v MLD Pribylina 
Lesy SR - OZ Liptovský Hrádok - spoločné podujatia v MLD Pribylina 
Národné osvetové centrum - spolupráca pri realizácii vystúpenia zahraničných súborov v rámci FF 
Východná v MLD Pribylina 
Tatranské kúpele Lúčivná - pravidelné VVP pre klientov 
Mesto Liptovský Mikuláš - organizácia spoločných podujatí v NKP ČO 
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 2022 
Ovocný strom s.r.o. - odborná garancia jarné zastrihnutie ovocných stromov v MLD 
OZ Salvátor VB - spoluorganizovanie prehliadky Baníckeho domu VB, Múzea baníctva a hutníctva 
Maša LH 
Farma Východná - prehliadka a odborná konzultácia 
Pekárne Lippek Včela LM - spolupráca pri organizovaní podujatia 
Hrad Liptovský Hrádok - spolupráca pri vzájomnej propagácii expozícií 
Cirkevný zbor ECAV Pribylina - spoluorganizovanie podujatia Poďakovanie za úrodu  
Rotary club LM - návšteva a prehliadka NMLH 
Včelnica Martin Piovarči - prehliadka ZŠ Bobrovec v rámci návštevy expozície Maša a Banícky dom, 
k.s Gemerská ovečka - spolupráca pri programových podujatiach 
AGROCHOV Liptov - spolupráca pri programových podujatiach 
BIOEN, s.r.o., Revúca - spolupráca pri programových podujatiach 
Salaš Pružina - spolupráca pri programových podujatiach 
Divadlo z klobúka - spolupráca pri programových podujatiach 
SAKMARPRO, event 2.6. - spolupráca pri programových podujatiach 
IBL Soltware Engineering, s.r.o. - teambuilding v MLD 
Klub „Staré Fáro“, Automotoklub Ružomberok - spolupráca pri programových podujatiach 
Kynologický klub Chabenec - spolupráca pri programových podujatiach 
Jednota dôchodcov Pribylina, Dúbrava - spolupráca pri programových podujatiach 
Klub pribylinských turistov a lyžiarov Pribylina - spolupráca pri programových podujatiach 
Dúbravský banícky cech - spolupráca pri programových podujatiach 
Komunálna poisťovňa - spolupráca pri programových podujatiach 
Ústav včelárstva LH - spolupráca pri programových podujatiach 
Únia nevidiacich a slabozrakých - návšteva MLD 
Apoštolská cirkev Rožňava - návšteva MLD 
Letný tábor pri ZŠ MRM LM - prehliadka MLD, tvorivé aktivity pre klientov 
Združenie živej histórie Via Castrum - programové podujatie 
Sokoliarska skupina Biatec, o.z. - programové podujatie 
Klub slovenského kopova - programové podujatie 
Univerzita Komenského v Bratislave, katedra etnológie a muzeológie - metodická spolupráca 
Obce horného  a dolného Liptova - organizácia spoločných kultúrnych podujatí v MLD 



OOCR Liptov - spolupráca pri náplni informačných tabúľ umiestnených pri objekte veže Liptovská 
Mara, spolupráca pri tvorbe regionálnej značky Produkt Liptova pri výbere remeselníkov a udeľovaní 
značky 
Dom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši - spolupráca pri vypožičaní výstavy 
Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum - zapožičanie zbierkových predmetov na výstavu 
Keď slnko zapadlo... 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - príprava a realizácia workshopu k výstave Keď 
slnko zapadlo..., príprava a realizácia prednášky Svetlo, čas a ľudská spoločnosť  
Univerzita Komenského v Bratislave, katedra geológie a paleontológie - konzultačná činnosť paleo 
fond múzea 
OkO SPZ Liptovský Mikuláš - spolupráca pri organizovaní výstavy  
Lesy SR - OZ Liptovský Hrádok - spoločné podujatia v MLD Pribylina  
Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava - Svet ako ho vidíme my - spolupráca pri výstave 
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 
Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, z.s., Valašské Meziříčí - spolupráca na príprave 
projektov v rámci programu Interreg SR - ČR 
Centrum tradičních technologií, Příbor - prednášky o zbojníctve v rámci cyklu Příborská muzejní škola 
pro seniory XII 
Dr. Reinhard Scholtz a F. Bekeš - organový koncert rodákom z obce Ruskinovce  
Slovenská samospráva XIII. Obvodu Budapešti -  návšteva MLD, NMLH - téma Pltníctvo 
 
9. Riadiaca a kontrolná činnosť 

 
9.1. Vnútorná kontrola (výsledky auditu) 

 
Audit odborných pracovníkov Liptovského múzea v Ružomberku (oddelenia vedeckých a lektorských 
činností) sa uskutočnil  8. 2. 2022 za účasti riaditeľa Liptovského múzea PaedDr. Michala Kovačica, 
PhD., riaditeľa odboru kultúry Úradu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Martina Hromadu, PhD. 



a Mgr. Zuzany Mičíkovej, odbornej referentky odboru kultúry ŽSK. Externá odborná komisia pre audit 
odborných pracovníkov Liptovského múzea pracovala v zložení: 
doc. Mgr. Marek Babic, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku - predseda komisie  
Mgr. Marcela Feriančeková, riaditeľka, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Lipt. Mikuláši 
doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., riaditeľ, Múzeum dopravy 
Mgr. Helena Kotvasová, riaditeľka, Kysucké múzeum 
RNDr. Elena Martincová, zástupca riaditeľa, Stredoslovenské múzeum 
PhDr. Karol Pieta, DrSc., vedúci vedecký pracovník, zástupca riaditeľa, Archeologický ústav SAV 
 
Na audite sa zúčastnilo 7 odborných pracovníkov Liptovského múzea: Mgr. Rastislav Molda, PhD. 
(kurátor - kunshistorik), PhDr. Karol Dzuriak (kurátor - historik), Mgr. Viera Kunová (kurátor - 
historik), Mgr. Simona Sliacka (kurátor - archeológ), Ing. Pavol Hriadel (kurátor - prírodné vedy), Mgr. 
Miroslav Nemec, PhD. (kurátor - etnológ) a Mgr. Kristína Oravcová (kurátor - etnológ). 
 
Mgr. Rastislav Molda, PhD., Mgr. Simona Sliacka a Mgr. Miroslav Nemec, PhD. boli hodnotení ako 
pracovníci s výbornou úrovňou plnenia pracovných úloh (numerické hodnotenie 1). 
 
PhDr. Karol Dzuriak, Ing. Pavol Hriadel a Mgr. Kristína Oravcová boli hodnotení ako pracovníci 
s veľmi dobrou až mierne nadpriemernou úrovňou plnenia pracovných úloh  (numerické hodnotenie 2). 
 
Mgr. Viera Kunová bola hodnotená ako pracovníčka s priemernou úrovňou plnenia pracovných úloh  
(numerické hodnotenie 3). 
 
Auditu sa ďalej zúčastnili pracovníčky Mgr. Jana Saganová (knihovník), Mariana Murčeková  
(dokumentátor) a Bc. Andrea Macková (dokumentátor / kustód).  
 
Bc. Andrea Macková bola hodnotená ako pracovníčka s veľmi dobrou až mierne nadpriemernou 
úrovňou plnenia pracovných úloh  (numerické hodnotenie 2). 
 
Mgr. Jana Saganová a Mariana Murčeková boli hodnotené ako pracovníčky s priemernou úrovňou 
plnenia pracovných úloh  (numerické hodnotenie 3). 
 
V druhej časti sa uskutočnil audit pracovníkov Liptovského múzea (oddelenia odbornej správy 
zbierkových predmetov a správy objektov) zaradených v čiastočnom úväzku na pracovné pozície 
konzervátor alebo reštaurátor. Na audite sa zúčastnili štyria pracovníci Liptovského múzea zaradení 
časťou svojho úväzku v kategórii konzervátor alebo reštaurátor: Pavol Lofaj (správca hradu 
Likava/lektor/konzervátor), Radoslav Štolc (údržbár/konzervátor), Jozef Jarotta (údržbár/konzervátor)  
a Mgr. Beáta Vrlíková (výtvarník/reštaurátor).  
 
Jozef Jarotta bol hodnotený ako pracovník s veľmi dobrou až mierne nadpriemernou úrovňou plnenia 
pracovných úloh  (numerické hodnotenie 2). 
 
Pavol Lofaj, Radoslav Štolc a Mgr. Beáta Vrlíková boli hodnotení ako pracovníci s priemernou 
úrovňou plnenia pracovných úloh  (numerické hodnotenie 3). 
 

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

V roku 2022 nebola vykonaná žiadna vonkajšia kontrola. 



 
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 
exteriérových fasád 
- 3. 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 
 

20 000,00 1 000,00 11 500,00  32 500,00 08-11/2022 

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

Projekt bol zameraný na 
vytvorenie novej trvalej 
modernej expozície v sídlenej 
budove Liptovského múzea 
v Ružomberku.  

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 - 06/2022 

 
Kto býval 
na Rohačke pred 
Keltmi 

Cieľom projektu bola 
realizácia výstavy Kto býval 
na Rohačke pred Keltmi. 

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

3 500,- 425,00   3 925,00 04 - 11/2022 

 
Sokol vs. Orol - 
podobní a predsa 
rozdelni 

Výstava o telovýchovnej 
organizácii Sokol a Orol, ktoré 
pôsobili v Ružomberku. 

Fond na 
podporu 
umenia, 
Program: 5 
Pamäťové a 

2 000,- 260,00   2 260,00 04 - 11/2022  



fondové 
inštitúcie 
5.2.1 Vedecko-
výskumná a 
prezentačná 
činnosť - múzeá 

Zruční aj pekní - 
umenie zdobenia 
tradičného 
ľudového odevu 

Výstava o tradičnom odeve 
obyvateľov Liptova. 

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

3 500,- 460,00   3 960,00 04 - 11/2022  

 
Keď slnko zapadlo 

Výstava o činnostiach na 
vidieku po západe slnka. 

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

3 500,- 410,00   3 910,00 04 - 11/2022  

Reštaurovanie 
obrazu Pieta 
(Snímanie z kríža) 

Cieľom projektu je 
reštaurovanie zbierkového 
predmetu - olejomaľby.  

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

2 000,00 820,00 1 180,00  4 000,00 06/2022 - 05/2023  

Nová stála 
expozícia Príroda 
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  

5 000,00 1 250,00 1 800,00  8 050,00 03 - 06/2022  

Expozícia 
stredovekých a 
novovekých dejín 

Projekt je zameraný na 
vytvorenie novej trvalej 
modernej expozície v sídelnej 

Fond na 
podporu 
umenia, 

44 000,00 16 027,00 20 109,00  80 136,00 11/2022 - 09/2023  



Liptova - fáza B 
 

budove Liptovského múzea 
v Ružomberku - doplnenie 
SMART prvkov do 
novovytvorenej expozície.  

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

Reštaurovanie 
obrazu s motívom 
Ukrižovania 

Reštaurovanie sakrálneho 
obrazu. 

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

4 000,00 2 000,00 4 000,00  10 000,00 08/2021- 03/2023  

Reštaurovanie 
historickej zástavy 
Liptovskej stolice 
z roku 1742 

Reštaurovanie vzácnej 
historickej stoličnej zástavy. 

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

4 000,00 1 300,00 1 200,00  6 500,00 06/2022 - 05/2023  

Reštaurovanie 
obrazu Portrét 
dámy 
v hermelínovom 
plášti 
 

Reštaurovanie olejomaľby. Fond na 
podporu 
umenia, 
Program:  
5.4.2 Ochrana  
zbierkových 
fondov 

2 000,- 720,- 2 080,00  4 800,- 06/2022 - 05/2023  

Akvizícia literatúry 
pre knižnicu 
Liptovského múzea 

Nákup kníh do knižnice. Fond na 
podporu 
umenia, 
Program:  
5.1.4 Akvizícia 
knižníc 

1 300,- 150,-   1 450,00 06/2022 - 05/2023  

Modernizácia 
sídelnej budovy 
Liptovského múzea 

Modernizácia knižnice a nákup 
technológií pre zvýšenie 
hygienických štandardov LM. 

IROP-PO7-
SC77-2021-75 

199 975,00 10 525,00   210 500,00 05/2022 - 12/2023  

Múzeum na 
kolesách. 
Objavujeme 
históriu a spájame 
súčasnosť lesných 
železníc na 
slovensko-
moravskom 
pohraničí. 

Hlavná aktivita bola 
v usporiadaní podujatia v 
MLD v Pribyline Víkend 
lesných železníc a obnova 
motorovej dreziny ŠKODA 
1201. 

Program 
cezhraničnej 
spolupráce 
Interreg V-A 
SK - CZ 2014-
2020 
 

12 410,00 730,00  ŠR - 1 460,00 14 600,00 2022  



10.1. Sponzorské príspevky finančné 
1. ECO-INVESTMENT, a.s.                         5 000,00 € 
2. Ústav technológií a inovácií, s. r. o.     1 500,00 € 
 
Finančné príspevky boli použité v súvislosti s oslavami 110. výročia založenia Liptovského múzea. 
 

10.2. Sponzorské príspevky nefinančné 
Mestské lesy, spol. s. r.o. - drevo 
Mondi SCP, a.s. - kancelársky papier 
Feriancová Darina - zbierkové predmety / pomocný fond 
Ing. Brtáň Ivan - zbierkové predmety / pomocný fond 
Janovčík Jaroslav - zbierkové predmety / pomocný fond 
Mesto Ružomberok - zbierkové predmety / pomocný fond 
Mgr. Valéria Klementíková - zbierkové predmety / pomocný fond 
Lehotský Branislav - zbierkové predmety / pomocný fond 
Ing. Lacko Pavel - zbierkové predmety / pomocný fond 
Ing. Nemec Dušan - zbierkové predmety / pomocný fond 
Suchoňová Alena - zbierkové predmety / pomocný fond 
Obec Nižná Boca - zbierkové predmety / pomocný fond 
Štepita Miroslav- zbierkové predmety / pomocný fond 
Pavlík Ján - zbierkové predmety / pomocný fond 
Devečka Stanislav - zbierkové predmety / pomocný fond 
Huntošová Patrícia - 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 225 4 668 730 344,51 € 5 596,00 € 
Prednášky a besedy 23 172 117 0,00 € 133,50 € 
Kultúrne podujatia 34                      17 260 2 945 47 923,03 € 67 361,50 € 
Tvorivé dielne 56 658 39 499,51 € 833,00 € 
Iné podujatia 8 463 118 640,00 € 3 694,00 € 
Spolu 346 23 221  3 949 49 407,05 € 77 618,00 € 

 
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 1. 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 
Odb. konzervátor/ správca vedúci odd.    Úplné stredné vzdelanie 1 
Odb. ref. kultúry/sekretárka   Úplné stredné vzdelanie 1 
Programový manažér   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup. 1 
Projektový manažér   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 
ref. / pokladník   Úplné stredné vzdelanie 1 
ref. /personalistika a mzdy   Vysokoškolské vzdelanie 1. stup. 1 
ref./ účtovník   Úplné stredné vzdelanie 1 
riaditeľ   Vysokoškolské vzdelanie 3. stup. 1 
Správca fondu PLŽ    0 
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   Úplné stredné vzdelanie 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   Stredné odborné vzdelanie 1 
Uvádzač zriadenec v KZ   Základné vzdelanie 1 
Výtvarník/ reštaurátor   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 1 
Zodpovedný zástupca za prev. dopravy na dráhe 
PLŽ  

Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 
0,25 

Zodpovedný zástupca za prev. dráhy PLŽ   Vysokoškolské vzdelanie 2. stup 0,25 
spolu   46 

    

12.2. Pohyb pracovníkov 
Noví - 11 
Odišli - 13 
 

12.3. Práca s dobrovoľníkmi 
Pri Liptovskom múzeu v Ružomberku pracujú dobrovoľníci, ktorí spolupracujú pri rôznych 
výstavných a programových projektoch. Spolu ich je 47. 
 
Práca s dobrovoľníkmi v Liptovskom múzeu v Ružomberku: 10 
Občianske združenie FOTOFORUM Ružomberok - 10 členov 
 
Práca s dobrovoľníkmi v Múzeu liptovskej dediny Pribylina: 26 
OZ Spoločnosť pri Považskej lesnej železnici - 12 členov 
Fyzické osoby - orezanie ovocných stromov v sade MLD Pribylina - 2 
SOŠLa D Liptovský Hrádok - študenti pri organizovaní podujatia Nedeľa sv. Huberta - 12 
 
Práca s dobrovoľníkmi v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok: 11 
Kolektív - ART štúdio Liptovský Hrádok - neprofesionálni tvorcovia - 11 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 2022 boli Zväzom múzeí na Slovensku ocenené Pamätnou medailou ZMS Martina 
Vilčeková a Mgr. Jana Saganová, Zlatou medailou ZMS Mgr. Ľubica Drusková a najvyššie 
ocenenie Cenu Z. Z. Stránskeho dostal Jiří Přibyl. Pri príležitosti 110. výročia založenia 
Liptovského múzea bola Mestom Ružomberok udelená múzeu a Jiřímu Přibylovi pamätná medaila. 
Pri príležitosti 110. výročia založenia Liptovského múzea bola J. Přibylovi udelená Mestom 
Ružomberok aj Cena mesta Ružomberok. Liptovské múzeum bolo v slovensko-poľskej ankete 
ocenené ako Osobnosť horských oblastí. 
 
13. Hospodárenie organizácie 

 
13.1. Rozpočet - bežný a kapitálový transfer 

 
schválený rozpočet - ŽSK     

suma celkového rozpočtu na rok 2022 - BV       803 483,00 € 
BV zdroj 41       

610       581 800,00 € 

620    203 339,00 € 

630       18 344,00 € 

640    0,00 € 

KV 700 zdroj 41     100 000,00 € 

BV a KV spolu       903 483,00 € 
 
Rozpočet - úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia 
 
Bežné výdavky 
 
Pre rok 2022 nám bol schválený bežný transfer v sume 803 483,00 € ( zdroj 41) na tieto rozpočtové 
položky:    
                   - mzdy, platy (610)                                                                           581 800,00 € 
                   - poistné a príspevok do poisť.(620)                                                203 339,00 € 
                   - tovary a služby (630)                                                                       18 344,00 € 
                   - bežné transfery (640)                                                                                0,00 € 
 
Rozpočtovými opatreniami boli upravené bežné výdavky nasledovne: 
23.05.2022    1. úprava  rozpočtu - BV                                                          49 921,00 € 
                      -  bežné výdavky k projektu OP Cezhraničná spolupráca SK-CZ „Múzeum na   
                            kolesách...“ (630)                                                                14 600,00 € 
                      - odmena KZ VS a navýšenie taríf                                            22 247,00 € 
                     - poistné a príspevky do poisťovní (620)                                     8 352,00 € 
                     - spolufinancovanie k dotáciám z FPU a rekr.poukaz (630)        3 074,00 € 
                        - bežné transfery - odchodné (640)                                            1 648,00 €   
 
04.07.2022    2. úprava rozpočtu - BV       2 840,00 € 
                      - spolufinancovanie k dotáciám z FPU (630)                             2 840,00 € 
                       
26.09.2022    3. úprava rozpočtu - BV     38 499,00 € 



                      - odmena KZ VS                                                                       23 875,00 € 
                      - poistné a príspevky do poisťovní (620)                                    9 395,00 € 
                      - spolufinancovanie k dotáciám z FPU,MK SR a rekreačné 
                        poukazy (630)                                                                           2 221,00 € 
                      - bežné transfery - odstupné (640)                                              3 008,00 €   
                       
 23.12.2022    úprava rozpočtu - BV                                                              11 500,00 € 
                      - odstránenie havarijného stavu v MLD Pribylina                   11 500,00 € 
 
Kapitálové výdavky 
 
Pre rok 2022 nám bol schválený kapitálový transfer v sume 100 000,00 € ( zdroj 41) na tieto 
rozpočtové položky:    

- stavebné úpravy strechy Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku                                                           
 
Rozpočtovými opatreniami boli upravené kapitálové výdavky  nasledovne : 
23.05.2022  1. úprava rozpočtu - KV - zdroj 41                                            158 840,00 € 
                     - spolufinancovanie k dotácii z FPU(700)                                  28 840,00 € 
                     - stavebné úpravy - strecha NM LH (700)                                130 000,00 € 
 
04.07.2022    2. úprava rozpočtu - KV - zdroj 41     100 000,00 € 
                      - stavebné úpravy strecha kostola v MLD Pribylina                100 000,00 € 
 
26.09.2022    3. úprava rozpočtu - KV - zdroj 41,43    -100 000,00 € 
                      - stavebné úpravy strecha kostola v MLD Pribylina               -100 000,00 €  
                         vrátane zmeny zdroja na zdroj 43 pri pôvodnej úprave 
 
výsledný rozpočet po úpravách - ŽSK     

suma celkového rozpočtu na rok 2022 - BV       906 243,00 € 

BV zdroj 41    

610       627 922,00 € 

620    221 086,00 € 

630       52 579,00 € 
640    4 656,00 € 

KV 700       258 840,00 € 
z toho zdroj 52       0,00 € 

z toho zdroj 41       258 840,00 € 

KV 700 spolu po úprave       258 840,00 € 

     

BV a KV spolu       1 165 083,00 € 
 
Okrem zdrojov poskytnutých zo Žilinského samosprávneho kraja a vlastných zdrojov hospodárilo  
Liptovské múzeum v roku 2022 aj s dotáciami z Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu 
umenia, Ministerstva hospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 
 
Dotácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry na rok 2022 - zdroj 111   
                   - chov oviec                                                                                131,95 € 
Použité na úhradu nákladov spojených s chovom oviec v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. 
 
 



 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2022 
 
Dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  - zdroj 1AC1, 1AC2 
chránené pracoviská  zriadené LMR spolu vo výške 3 891,53 € v nasledovnom členení:                      
                                                                                                   
                                                                  mzdové náklady (610)                       3 308,21 €                          
                                                                  poistné fondy (620)                              583,32 €  
Skutočne sme mohli vyčerpať                  spolu                                                  3 891,53 € 
                                                                
Uvedené prostriedky sme nevyčerpali, na konci roka 2022 boli presunuté ako nevyčerpané na účet 
384. 
 
Zmluvy o dotácie - Bežné výdavky - Ministerstvo kultúry SR - zdroj 111 
 
1. Zmluva č. MK-29/2022/3.2 Kultúrne poukazy 
V roku 2022 sme získali 4 600 ks kultúrnych poukazov. Sumu 3 634,00 € sme použili na úhradu 
nákladov za energie a výdavkov na zamestnancov. 
 
1. Zmluva č. MK-8834/2021-180 - dotácia na rok 2022 - Reštaurátorské práce na rímsko- 
katolíckom kostole Všetkých Svätých Ludrová - Kút, NKP č. 350/1 - reštaurovanie 
exteriérových omietok - 3. etapa 
Poskytnutá dotácia:                                 20 000,00 € 
Spolufinancovanie                                       1 000,00 € 
Projekt bol zrealizovaný do konca roka 2022 v celkovej sume 32 500,00 € a to: 
Dotácia                                                     20 000,00 € - zdr. 111 
Spolufinancovanie  ŽSK                            1 000,00 € - zdr. 41 
                                vlastné                      11 500,00 € - zdr. 46 
Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov. 
 
Zmluvy o dotácie - Bežné výdavky - Ministerstvo hospodárstva SR- zdroj 111 
 
Dotácia vo výške 500,00 € - refundácia výdavkov na testovanie COVID-19 - r.2021. 
 
Zmluvy o dotácie - Bežné výdavky - Fond na podporu umenia - zdroj 11H 
 
1. Zmluva č. 21-541-05539 - Mladušské čepce z Východnej - dokončenie projektu z r. 2021 
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                                             2 200,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                      570,00 € - zdr. 41 - r. 2021 
                               vlastné                    80,00 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 2 200,00 € 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. 21-541-05283 - Reštaurovanie obrazu s motívom Ukrižovania - nedokončený 
projekt z r. 2021 
Poskytnutá dotácia                          4 000,00 € 
Spolufinancovanie                          2 000,00 € 



Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2021 a 2022. 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 - r. 2021 
                               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 2023 /predĺžený termín realizácie/ v zmysle zmluvy po 
dokončení diela. Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez 
úrokov a poplatkov. 
 
3. Zmluva č. 21-542-05644 - Liptovské múzeum - vybavenie konzervátorského pracoviska - 
dokončenie projektu z r. 2021 
Poskytnutá dotácia                                 5 500,00 € 
Spolufinancovanie                                 1 420,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2021. Použité prostriedky vo výške 6 945,41 € a to: 
Dotácia                                           5 500,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                 1 420,00 € - zdr. 41 - r. 2021 
                               vlastné                  25,41 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 1 288,78 € 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. 
 
4. Zmluva č. 22-540-04037- Reštaurovanie obrazu Pieta (Snímanie z kríža) 
Poskytnutá dotácia                          2 000,00 € 
Spolufinancovanie                             820,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2022. Uhradená časť vo výške 1 200,00 € z celkovej 
ceny za vykonanie diela  4 000,00 € a to:  
Dotácia                                               380,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                     820,00 € - zdr. 41 
                               vlastné                     0,00 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 1 620,00 € a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške  
1 180,00 € budú použité na úhradu v roku 2023 v zmysle zmluvy po dokončení diela. Výnosy 
z dotácie nie sú - náš bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
5. Zmluva č. 22-540-03959 - Reštaurovanie historickej zástavy Liptovskej stolice z roku 1742 
Poskytnutá dotácia                             4 000,00 € 
Spolufinancovanie                             1 300,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2022. Uhradená časť vo výške 3 250,00 € z celkovej 
ceny za vykonanie diela  6 500,00 € a to:  
Dotácia                                                 750,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                    1 300,00 € - zdr. 41 
                               vlastné                1 200,00 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 3 250,00 € bude použitá na úhradu v roku 2023 v zmysle zmluvy po 
dokončení diela. Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez 
úrokov a poplatkov. 
 
6. Zmluva č. 22-540-03946- Reštaurovanie obrazu Portrét dámy v hermelínovom plášti 
Poskytnutá dotácia                          2 000,00 € 
Spolufinancovanie                             720,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2022. Uhradená časť vo výške 1 050,00 € z celkovej 
ceny za vykonanie diela  3 500,00 € a to:  
Dotácia                                               330,00 € - zdr. 11H 



Spolufinancovanie ŽSK                     720,00 € - zdr. 41 
                               vlastné                     0,00 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 1 670,00 € a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške  
780,00 € budú použité na úhradu v roku 2023 v zmysle zmluvy po dokončení diela. Výnosy 
z dotácie nie sú - náš bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov a poplatkov. 
 
7. Zmluva č. 22-521-01884 - Kto býval na Rohačke pred Keltmi 
Poskytnutá dotácia                                 3 500,00 € 
Spolufinancovanie                                    425,00 € 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2022 v celkovej sume 4 380,00 € a to: 
Dotácia                                                     3 500,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                            425,00 € - zdr. 41 
                                vlastné             455,00 € - 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. 
 
8. Zmluva č. 22-523-01736- Nová stála expozícia Príroda Liptova 
Poskytnutá dotácia                                 5 000,00 € 
Spolufinancovanie                                 1 250,00 € 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2022 v celkovej sume 9 568,27 € a to: 
Dotácia                                                     5 000,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                          1 250,00 € - zdr. 41 
                                vlastné             3 318,27 € - 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. 
 
9. Zmluva č. 22-521-01836- Zruční aj pekní - umenie zdobenia tradičného ľudového odevu 
Poskytnutá dotácia                                 3 500,00 € 
Spolufinancovanie                                    460,00 € 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2022 v celkovej sume 4 046,69 € a to: 
Dotácia                                                     3 500,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                             460,00 € - zdr. 41 
                                vlastné                  86,69 € - 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. 
 
10. Zmluva č. 22-521-01920- Keď slnko zapadlo 
Poskytnutá dotácia                                 3 500,00 € 
Spolufinancovanie                                    410,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2022. Použité prostriedky vo výške 3 879,58 € a to: 
Dotácia                                           3 389,60 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie ŽSK                   410,00 € - zdr. 41  
                               vlastné                 79,98 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 110,40 € použitá na úhradu v roku 2023 po dodaní objednaného 
tovaru. Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov 
a poplatkov. 
 
11. Zmluva č. 22-514-04817- Akvizícia literatúry pre knižnicu Liptovského múzea 
Poskytnutá dotácia                                 1 300,00 € 
Spolufinancovanie                                    150,00 € 
Projekt nebol zrealizovaný do konca roka 2022. Použité prostriedky vo výške 1 333,26 € a to: 
Dotácia                                           1 182,26 € - zdr. 11H 



Spolufinancovanie ŽSK                    137,00 € - zdr. 41  
                               vlastné                  14,00 € - zdr. 46 
Zvyšná časť dotácie vo výške 117,74 € použitá na úhradu v roku 2023 po dodaní objednaného 
tovaru. Výnosy z dotácie nie sú - náš bankový účet  je v štátnej pokladnici vedený bez úrokov 
a poplatkov. 
 
12. Zmluva č. 22-521-01859- Sokol vs. Orol - podobní a predsa rozdielni 
Poskytnutá dotácia                                 2 000,00 € 
Spolufinancovanie                                    260,00 € 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2022 v celkovej sume 2 445,21 € a to: 
Dotácia                                                     2 000,00 € - zdr. 11H 
Spolufinancovanie  ŽSK                             260,00 € - zdr. 41 
                                vlastné               185,21 € - 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. 
 
Zmluvy o dotácie - Kapitálové výdavky - Fond na podporu umenia - zdroj 11H 
 
Zmluva č. 21-523-07015 - Expozícia stredovekých a novovekých dejín Liptova - II. etapa 
Poskytnutá dotácia                                 65 000,00 € KV 
Spolufinancovanie                                  28 840,00 € KV 
Projekt zrealizovaný do konca roka 2022 v celkovej sume 144 038,89 € a to: 
Dotácia                                                    65 000,00 € - zdr. 11H  KV 
Spolufinancovanie  ŽSK                         28 840,00 € - zdr. 41 KV 
                                vlastné                     50 198,89 € - zdr. 46 KV a BV 
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. 
 
V roku 2022 sa realizoval mikroprojekt OP Cezhraničná spolupráca SK-CZ „Múzeum na kolesách. 
Objavujeme históriu a spájame súčasnosť lesných železníc na slovensko-moravskom pohraničí“ č. 
SK/FMP/11b/07/008 - finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom: 
- schválený BT        14 600,00 € 
- čerpaný BT           12 586,90 €, t.j. nevyčerpané a nezaslané prostriedky od zriaďovateľa vo výške 
2 013,10 € 
 
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 1 647,55 € - 10% ŠR - spolufinancovanie poukázané 
zriaďovateľovi. 
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 3 547,20 € - 10% ŠR  - 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 8 169,50 € - z toho 85% 
EFRR 7 309,56  € a 10% ŠR  859,94 € - spolufinancovanie poukázané zriaďovateľovi. 
 
 
 
 



14.  Čerpanie rozpočtu 
 

Ukazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /z toho ŽSK 
Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610) 

626 370,00 € 690 877,00 € 642  132,37 € / 627  057,87 €

Poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 219 493,00 € 249 649,00 € 232  964,90 € / 221  360,78 € 

Tovary a služby (630) 524 149,00 € 573 535,00 € 561  797,57 €/ 55  865,90 €
Bežné transfery (640) 15 889,00 € 20 405,00 € 20  352,44  €/ 4  656,00 €
Kapitálové výdavky (700) 214 802,00 € 452 154,00 € 386 365,06  €/ 237  100,34 €

Spolu 1  600 703,00 € 1  986 620,00 €
         1  843  621,34  €/ 1  146  040,89 €

 
Uvedené čerpanie rozpočtu zohľadňuje všetky zdroje financovania vrátane finančných operácií. 
Skutočnosť výdavkov z vlastných príjmov: 488 274,23 € bežné, 71 153,42 € kapitálové. 
 

14.1. Príjmy, výnosy 

Príjmy, výnosy z vlastnej činnosti 

 
Ukazovateľ  skutočnosť z VÚC 

 Výnosy z hl. činnosti celkom (6) 1 697 656,42 € 1 084 148,09 € 
Z toho:    
Tržby za vlastné výkony a tovar (60) 432 794,23 € 0,00 € 
Zmena stavu vnútroorg. zásob (61+62+63) 0,00 € 0,00 € 
Ostatné výnosy z prevádz. činnosti (64) 9 332,87, € 0,00 € 
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádz. a fin. činnosti 
a z časov. rozlíšenia (65) 

87 434,41 € 0,00 € 

Finančné a mimoriadne výnosy (66+67) 0,00 € 0,00 € 

Výnosy z transferov a rozp. príjmov celkom (69) 1 168 094,91 € 1 084 148,09 € 

 
Tržby zo vstupného  

Liptovské múzeum Ružomberok  13 636,60 € 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline  279 763,15 € 
Čierny orol Liptovský Mikuláš 3 341,10 € 
Národopisné múzeum Liptovský Hrádok 4 338,30 € 
Roľnícky dom Vlkolínec 3 305,80 € 
Banícky dom Vyšná Boca 510,40 € 
Múzeum baníctva a hutníctva Maša L. Hrádok 357,00 € 
Archeoskanzen Havránok 22 252,00 € 
Hrad Likava 28 791,90 € 
Gotický kostol všetkých svätých Ludrová - Kút 2 408,40 € 
Spolu 358 704,65 € 

 
14.2. Náklady na hlavnú činnosť 

 
Opis /číslo účtu a názov/  Suma k 31.12.2022 Suma 31.12.2021 

 spotrebované nákupy 238 307,19 € 200 007,46 € 
501 - Spotreba materiálu  96 081,77 €  68 723,80 € 
502 - Spotreba energie 81 160,78 € 79 645,65 € 

 
504 – Predaný tovar 61 064,64 € 51 638,01 € 
507 - Predaná nehnuteľnosť z toho: 0,00 € 0,00 € 
služby 236 998,78 € 139 390,44 € 
511 - Opravy a udržiavanie 66 677,21 € 53 879,78 € 

512 – Cestovné  4902,94 € 3 332,27 € 



513 - Náklady na reprezentáciu  z toho: 852,98 € 625,12 € 
518 - Ostatné služby z toho: 164565,65 € 81 553,27 € 

 
osobné náklady 979508,66 € 834 993,43 € 

521 - Mzdové náklady  695751,59 € 596 884,84 € 
524 - Zákonné sociálne náklady 233326,81 € 199 197,55 € 
525 - Ostatné sociálne náklady   
527 - Zákonné sociálne náklady  48860,96 € 37 950,79 € 
528 – Ostatné sociálne náklady 1569,50 € 960,25 € 
 dane a poplatky 12605,93 € 11 426,09 € 
532 - Daň z nehnuteľností 8979,51 € 8 979,51 € 
538 - Ostatné dane a poplatky  3626,42 € 2 446,58 € 
 odpisy, rezervy a opravné položky  215380,98 € 237 161,15 € 
551 - Odpisy  DNM a DHM z toho: 173429,25 € 149 726,74 € 

553 - Tvorba ostatných rezerv z toho: 41951,73 € 46 760,19 € 
558 - Tvorba ostatných opravných položiek z toho: 

- k daňovým pohľadávkam 
- k nedaňovým pohľadávkam 

0,00 € 40 674,22 € 

finančné náklady 7919,89 € 7 398,73 € 
561 - Predané CP a podiely z toho:   
562 - Úroky z toho:   
568 - Ostatné finančné náklady  7919,89 € 7 398,73 €  

mimoriadne náklady  0,00 € 
572 - Škody z toho:   

ostatné náklady 111720,73 € 2 513,95 € 
541 - ZC predaného DNM a DHM z toho:   
542 - Predaný materiál z toho:   
544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:  11,56 € 
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania z toho:   
546 - Odpis pohľadávky z toho:  0,00 € 
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  111720,73 € 2 406,00 € 
549 - Manká a škody z toho:  66,39 € 

 
14.3. Mzdové náklady 

 
Schválený limit pracovníkov 47 sme prekročili, priemerný evidenčný počet zamestnancov   
prepočítaný je 47,8, čo je spôsobené zástupmi za PN. Evidenčný počet pracovníkov vo fyzických 
osobách k 31.12.2022 bol 49 osôb. Rozpočet mzdových prostriedkov z prostriedkov zriaďovateľa 
bol 604 047,00 €. Skutočnosť čerpania mzdových prostriedkov bola 648 181,99 €. Priemerná mzda 
prepočítaná na plný úväzok vyšla v sume 1130,02 €, v roku 2021 bola 1010,58 €. V roku 2022 bolo 
vyplatené odstupné vo výške 3008,00 € a odchodné 1491,00 €. Počet osôb pracujúcich na dohody 
bol 45 a mzdové náklady na dohodárov boli 47 569,60 €. 
 

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 2022   303 906,35 € 

Účtovné odpisy v roku 2022  183 745,21 € 

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 bolo sfinalizované       
vypracovanie energetickej analýzy objektov v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Liptovskom 
Hrádku a v Pribyline s akcentom na využtie Garantovaných energetických služieb.   
 
V súvislosti s vývojom situácie v oblasti energetických vstupov bola vypracovaná a do praxe 
uvedená smernica úsporných opatrení, ktorá definuje režimové opatrenia pre jednotlivé 
prevádzky, vrátane regulácie a utlmovania vykurovania objektov. 

 
Podľa harmonogramu boli vykonávané kontroly a revízie EZS, EPS, hydrantov, hasiacich 
prístrojov, elektrických zariadení a bleskozvodov, komínov 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 
Ružomberok 
 

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 



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

súvisiacich s výmenou okien sa pristúpilo k maľovaniu expozičných priestorov 
a pracovní. Boli vykonané práce na uvedení expozícií do pôvodného stavu, 
čiastočne reinštalovaná expozícia A. Hlinku a komplexne reinštalovaná expozícia 
História výroby papiera. S tým boli spojené práce s presunom zbierok, vitrínových 
prvkov, osvetlenia, kamerového systému a pod.. Dodávateľsky boli realizované 
opravy oporných múrov vstupného schodiska. Nakoľko bola neúspešná čiastočná 
lokálna sanácia podlahy technológiou mikrovlnného žiarenia vo výstavnej sále, 
pristúpili sme k postupnej likvidácii drevného odpadu vzniknutého pôsobením 
drevokaznej huby. V priebehu roka 2016 bola vykonaná analýza vzoriek 
deštruovanej podlahy a jej podložia z hľadiska pôsobenia drevokaznej huby. 
Neskôr bolo vykonané odstránenie parketového zvršku spodnej drevenej 
konštrukcie a vykonaná hĺbková sonda podložia. V roku 2017 sa vykonala 
minikamerou sondáž vetracích priestorov vo výstavne sále, na základe ktorej sa 
zrealizovala sústava vetracích šácht pre odvetranie výstavnej sály. Realizovala sa 
rekonštrukcia výstavnej sály, demontáž podlahy, odvoz kontaminovanej drevnej 
hmoty a podložia, izolácia, drenáž, biochemická sanácia podložia, vysúšanie, 
sanačné zvislé omietky, montáž dlažby, parkiet, radiátorov. V novobudovanej 
expozícii archeológie bolo vykonané maľovanie priestoru, predbežný rozvod 
elektroinštalácie, montované sadrokartónové konštrukcie vitrín a panelov. V roku 
2018 bola realizovaná montáž výstavných prvkov a závesných systémov 
v rekonštruovanej výstavnej sále. Z dôvodu zatekania v podkroví sa vykonali 
práce na úprave strešného oplechovania a tesnenia okolo strešných okien. 
Pokračovalo sa v budovaní archeologickej expozície - povrchová úprava 
parketovej podlahy a ďalšie doplnenie výstavných prvkov. V roku 2019 bola 
dobudovaná expozícia archeológie. Po prívalových dažďoch a krupobití došlo 
k poškodeniu maľoviek pracovísk a zničeniu strechy nad vchodom do prístavby 
k budove. Na základe poistnej udalosti boli realizované práce na maľovaní 
poškodených priestorov a výmena strešnej krytiny. Koncom roka 2019 sa 
uskutočnila rekonštrukcia hygienických zariadení na prízemí budovy a pri 
konzervátorskej dielni. V roku 2020 došlo k presunu fondov fotoarchívu z dôvodu 
zavlhnutia priestoru prístavby v rámci neho bolo vykonané obkopanie základov a 
drenáž pre odvod podzemnej vody. Okrem toho bola vymaľovaná výstavná sála 
a vykonaná montáž závesného systému. 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 2022 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 montáž 
laboratórneho nábytku a technológie. V prípravnej fáze budovania expozície 
Poklady spod Likavy sa vykonali stavebné úpravy sadrokartónu, vymaľovanie 
priestoru, inštalácia podlahovej krytiny a montáž konštrukcie výstavných prvkov. 
Vlastnou činnosťou boli vykonané nátery omietok a opravy sadrokartónu vo 
výstavnej sále v podkroví. V rámci realizácie projektu novej expozície Stredoveké 
a novoveké dejiny Liptova prebehli stavebné úpravy, oprava omietok, oprava 
stropu, nové elektrické rozvody, nové rozvody kamerového systému a EZS, 
výtvarné farebné scelenie, úprava pôvodnej podlahy a montáž výstavných prvkov. 
Z dôvodu poruchy EPS bola vykonaná oprava požiarneho rozhlasu a hlásiča EZS 
na pult centrálnej ochrany. Na základe projektu osvetlenia fasády sa uskutočnila 
inštalácia osvetlenia čelného architektonického vzhľadu budovy s novou 
elektrinštaláciou pre osvetlenie. Realizovala sa chemická sanácia depozitárnych 
priestorov. 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 



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

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 sanácia depozitárnych 
priestorov. V roku 2022 sa v rámci lepšieho priestorového využitia pre uloženie 
zbierok prebehla montáž nových úložných prvkov a nábytku. 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 
2022 bola realizovaná pravidelná údržba.  

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 
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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). 
Realizovala sa oprava vlajkového stožiara, čistenie a lokálna oprava strechy 
Huňadyho veže, vyčistenie plochy strechy od nánosov hliny a náletových drevín, 
demontáž konštrukcie deštruovaného prechodového schodiska k severnému 
palácu. Boli vykonané odborné obhliadky hradu z hľadiska pripomienkovania 
vypracovaných častí PD (statik, KPÚ Žilina - archeológ, KPÚ - hradná 
architektúra, OBNOVA s.r.o.). V roku 2022 bol namontovaný modem z dôvodu 
zlepšenia pokrytia signálu pre e-kasy. 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. 
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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 rokoch 2021-2022 
prebehla realizácia projektu etapy obnovy vonkajších omietok a doplnenie 
kamenného fragmentu stredového stĺpu gotického okna. V rámci projektu FPU 
pokračovala obnova vonkajších omietok treťou etapou na celom telese 
architektúry kostola okrem zvonice, obnova omietok, odstránenie starých vrstiev, 
oprava statických porúch - zošívanie, nové sanančné omietky nanesené pôvodnou 
technológiou. 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 
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 
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zariadeniach, oprava osvetlenia expozície. V roku 2022 boli na objekte opakovane 
ukradnuté medené zvody, žľaby s úchytkami a okenné parapety. Na základe 
poistnej udalosti a hlásenia PZ SR sa následne nahradili novými plastovými 
prvkami. Realizovala sa chemická sanácia depozitárnych priestorov. 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. V rámci spolupráce s OOCR Liptov bola vykonaná 
terénna úprava okolia objektu a montáž lavičiek a informačných prvkov. 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 -
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 
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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.  
Vybudovala sa lešenárska konštrukcia na elimináciu zosuvu palisády na západnej 
bráne. V roku 2020 boli vykonané preventívne nátery, výmena degradovaných 
konštrukčných prvkov na germánskom objekte v zadnom trakte z dôvodu 
narušenia stability objektu. V roku 2021 sa realizovala výroba a montáž repliky 
brány oplotenia laténskeho dvorca, odstránilo sa poškodenie trstinovej strechy 
z veternej smršte na germánskej chate. V roku 2022 došlo k provizórnej oprave 
prvkov premostenia (stredovek), fixácii prvkov na západnej bráne, pred nutnou 
komplexnou rekonštrukciou. Z dôvodu zosuvu líniového múru pravej strany brány 
obetiska boli vykonané nasledovné opatrenia - zabezpečenie bezpečného prechodu 
návštevníkov, vytvorenie skládky zosunutého kamenného materiálu. 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 2022 sa realizovala výmena nosných prvkov čelného oplotenia pred 
objektom domu. Okrem toho sa vykonávali pravidelné kontroly stavu objektu, 
údržba, kosenie, hrabanie, orezávanie drevín, zhadzovanie snehu zo striech, 
čistenie žľabov zvody.  
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Banícky dom 
Vyšná Boca, NKP 185 

513, 544, 
546/1, 
1084 

356 

Objekt je expozíciou bývania a spôsobu života posledného majiteľa a darcu 
Daniela Böhmera. V jednej miestnosti je expozícia dejín baníctva. S finančnou 
podporou MK SR boli od roku 2006 obnovené vnútorné omietky vo všetkých 
priestoroch, bolo rekonštruované vykurovacie teleso v pitvore. V roku 2009 bolo 
vybudované komínové teleso v zmysle stanoviska KPÚ. Objekt získal novú 
možnosť expozičného využitia, v zimnom období je pravidelne vykurovaný. 
V roku 2010 bola vykonaná oprava strešnej šindľovej krytiny. Objekt 
elektrifikovaný. V roku 2010 boli vykonané úpravy priestorov maštale pre 
vybudovanie novej expozície. V roku 2011 sa vykonala oprava vnútorných 
omietok objektu. V roku 2016 bola vykonaná komplexná rekonštrukcia plota, 
osadenie kolov, žrdí a montáž latiek. V roku 2017 bola vykonaná sanácia objektu 
a jeho drevených 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 roku 2022 došlo k orezaniu 
zavetvenia stromu ohrozujúceho objekt maštale. V priebehu roka 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 
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. 
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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
 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 
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opravené konštrukcie vrát a plášťa požiarnej zbrojnice vrátane náterov.
Z vlastných zdrojov sa realizovala aj chemická ochrana zbierkového fondu v 
expozíciách a depozitároch plynom. 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 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. V priebehu roka 2021 sa realizovala príprava projektu 
pre záchranu genofondu rýb rieky Belá so zámerom obnovy havarijného stavu 
vodných diel. V roku 2022 sa realizovala elektrická prípojka v objekte kaštieľa 
pre inštaláciu a spustenie programu Živá panoráma. Z dôvodu zvýšeného prietoku 
vody sa odstránilo upchatie cestnej priepuste pred objektom mlyna. Na základe 
energetickej analýzy sa priebežne vykonávala obmena svietidiel za úsporné typy. 
V rámci odstraňovania havarijného stavu objektu kolára z Liptovskej Sielnice 
napadnutého drevokaznou hubou, bol dodávateľsky vypracovaný Drevárskym 
kongresom odborný posudok na riešenie tejto situácie. V priebehu roka bola 
vykonaná preventívna ochrana a uvoľnenie priestorov expozície odvozom 
zbierkového fondu. Následne na základe posudku zrealizovaná prvá etapa sanácie 
objektu - demontáž a likvidácia napadnutých konštrukčných prvkov, oškrabanie 
kontaminovaných omietok a odvoz a likvidácia kontaminovaného podložia pod 
konštrukciami podláh. V priebehu roka sa realizovala pravidelná údržba objektov 
a areálu - kosenie, hrabanie, úprava terénu v okolí expozičných objektov 
a komunikácií, oprava plotov pri expozíciách, úprava interiérov expozícií, 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. 
 
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. 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. V roku 2022 boli odstránené popadané stromy po veternej 
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kalamite, ktoré ohrozovali teleso trate.  Bola vykonaná demontáž oplotenia medzi 
jednotlivými halami areálu PLŽ a vytvorená zástena pre umiestnenie chemického 
WC. V priestoroch expozície sa zabudovalo kovové srdce na rozšírenie ponuky 
pre návštevníkov pre fotenie. V rámci prevádzky koľajových vozidiel sa 
zrealizovala oprava náprav ďalšej ťažnej diesel elektrickej lokomotívy BNE 50. 
Uskutočnil sa projekt reštaurovania inšpekčného vozidla drezina Škoda 1201. 
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. 

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 roku 2022 sa realizovala  obnova vonkajších vitrín 
na objekte Vážnice a náter a čistenie vnútorných omietok objektu veže klopačky. 
V priebehu roka boli vykonávané priebežné opravy a údržba (kosenie, čistenie 
expozície, postrek buriny) vlastnou činnosťou.  

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 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. 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. Realizovala sa chemická sanácia depozitárnych 
priestorov. V podkroví objektu sa v roku 2022 upravil vstupný priestor do 
expozície ovčiarstva a vytvorila sa tam expozícia Galéria ľudového rezbára Jozefa 
Smutniaka. Bol vypracovaný rozpočet na rekonštrukciu havarijného stavu strechy, 
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výber realizátora, obhliadky priestorov, následne prebehla komplexná 
rekonštrukcia strechy, odstránenie a likvidácia starej krytiny, obnova latovania a 
izolácie, montáž novej hliníkovej krytiny, výmena žľabov a likvidácia dreveného 
stavebného odpadu. Vykonali sa lokálne oparvy a úpravy južnéhho vstupu do 
objektu. V priebehu roka 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.  

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 Ludrová 

reštaurovanie exteriérových 
omietok 

32 500,00 €
FU – zdr. 11H – 20000 
ŽSK – zdr. 41 – 1000 
Vlastné zdr. – zdr. 46 - 11500 

 

Revízie bleskozvodov 
a elektroinštalácie v 
objektoch 

revízie 5 350,17 €Vlastné zdr. – zdr. 46 – 5350,17 
 

Odstránenie nedostatkov 
z revízií bleskozvodov 
a elektroinštalácie v 
objektoch 

opravy 302,76 €Vlastné zdr. – zdr. 46 -302,76 

 

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 

648,00 €Vlastné zdr. – zdr. 46 - 648 

 

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; expozície -
Pribylina Sielnica a ovčiarska 
expozícia L.Hrádok 

4 980,00 €Vlastné zdr. – zdr. 46 - 4980 

 

Pravidelná deratizácia 
objektov v zmysle platnej 
legislatívy 

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

1 500,00 €Vlastné zdr. – zdr. 46 - 1500 

 

Pravidelná odborná 
prehliadka hydrantov 
a ručných hasiacich 
prístrojov 

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

822,60 €Ružomberok – odstránenie poruchy HSP 

 

MLD Pribylina kolár – 
odstránenie havarijného 
stavu - drevomorka 

MLD Pribylina kolár - 
odstránenie havarijného stavu 
- drevomorka 

11 500,00 €ŽSK – zdr. 41 - 11500 
 

Ružomberok – odstránenie 
poruchy HSP 

Ružomberok - odstránenie 
poruchy HSP 

1 372,80 €Vlastné zdr. – zdr. 46 - 1372,80 
 

 
15.3. Rekonštrukcie 

 
Názov akcie Realizované práce Objem finančných 

prostriedkov Zdroj financovania Poznámka 

Stavebné úpravy strechy - 
Národopisné múzeum Liptovský 
Hrádok 

Stavebné úpravy strechy - 
Národopisné múzeum Liptovský 
Hrádok 

208 260,34 €ŽSK – zdr. 41 
 



Názov akcie Realizované práce Objem finančných 
prostriedkov Zdroj financovania Poznámka 

Modernizácia - expozícia 
stredovekých a novovekých dejín 
Liptova 

Modernizácia - expozícia 
stredovekých a novovekých 
dejín Liptova 

132 003,31 €
FPU – zdr. 11H – 65 000 
ŽSK – zdr. 41 – 28 840 
Vlastné zdr. – zdr. 46 – 38 163,31 

 

Modernizácia - Expozícia Likavský 
poklad 

Modernizácia Expozícia 
Likavský poklad 

14 698,15 €
Vlastné zdr. – zdr. 46 – 14698,15 
z toho KV – 7 067,27 

 

Iluminácia sídelnej budovy LM - I.   
časť 

Iluminácia sídelnej budovy LM 14 922,84 €Vlastné zdr. – zdr. 46 – 14 922,84 
 

Ojazdený automobil VW Caddy Ojazdený automobil VW Caddy 8 500,00 €Vlastné zdr. – zdr. 46 – 8500  

 
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 1.1.2022 do 31.12.2022 
- 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 1.1.2022 do 31.12.2022 
 
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, spolu 
výmera 65 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; od 
22.5.2022 - 21.5.2025, výška nájomného 23 400 € 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 € mesačne od 1.5.2021 do 30.4.2022; od 1.5.2022 do 
30.4.2023 cena nájmu 100 € mesačne + odplata za spotrebované teplo na temperovanie technickým 
prepočtom 



- 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 
 
INOVATÍVNE PRVKY V EXPOZIČNEJ ČINNOSTI LIPTOVSKÉHO MÚEZA 
 
V ostatných rokoch je možné v rámci muzeálnej činnosti sledovať signifikantný trend 
transformácie pôvodných muzeálnych expozícií na interaktívne expozície, prostredníctvom ktorých 
je možné mimoriadne zvýšiť ich atraktivitu aj pre tie skupiny potenciálnych návštevníkov, ktoré 
predtým o ponuku múzeí mali len malý záujem. Zvýšenie atraktivity sa dosahuje nielen vhodnými 
architektonickými riešeniami, ale najmä zapojením inovatívnych foriem exponátov a ich 
exponovania, ktoré ponúkajú jedinečnú symbiózu vzdelávania a zábavy, vďaka ktorým sa stávajú 
múzea vo svojej ponuke konkurencieschopné voči iným formám edukácie.  
Formy expozícií sa vyvíjajú a tradičný model múzea charakterizovaný vystavovaním exponátov, 
ktoré sú vnímané predovšetkým zrakom obohacujú mnohé ďalšie možnosti prezentácie. Vďaka 
čoraz častejšej možnosti dotyku a interakcie s exponátmi sa tak múzeá môžu otvárať širokému 
publiku s cieľom zaujať a privítať všetkých návštevníkov bez ohľadu na vek, vzdelanie, schopnosti 
a zdravotné obmedzenia. Pre spoločnosť je dôležité ponúknuť tento kultúrny priestor všetkým 
skupinám obyvateľstva a tým zvýšiť záujem o návštevnosť týchto inštitúcií. Preto sa exponáty 
prezentujú novodobými prostriedkami, ktoré pomáhajú rôznorodým používateľom plnohodnotne 
vnímať ponúkané prezentácie. Uvádzajú sa rôzne formy interaktívnej expozície, najmä 
multisenzorická a interaktívna, zážitková (z angl. hands-on) prezentácia.  



Viaczmyslová architektúra zjednodušuje pobyt a orientáciu v priestore vo všeobecnosti, zároveň 
všetkým svojim používateľom uľahčuje porozumenie konkrétnej múzejnej výstave a hrá 
mimoriadne dôležitú rolu pre deti a ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Interaktívne 
exponáty sprostredkúvajú návštevníkom priame skúsenosti, ktoré podporujú proces učenia. 
Multisenzorickosť a interaktivita pri exponovaní prezentácií sú v súlade s princípmi univerzálneho 
a humánno-centrického navrhovania, vďaka ktorému má čo najväčšie množstvo ľudí možnosť 
plnohodnotne využívať dané prostredie. Pri prvotnom návrhu expozícií zameraných najmä na 
detského návštevníka sa kladie dôraz na bezpečnosť priestoru, korešpondenciu s cieľovou vekovou 
skupinou a zohľadnenie vývinových potrieb všetkých detí, ale aj dospelých. 
Deti majú oproti dospelým iné potreby, očakávania a oblasti záujmu, ako aj špecifické spôsoby 
vnímania múzejných výstav, preto je potrebné koncipovať pre ne výstavu odlišným spôsobom. 
Príčiny týchto rozdielov stručne ozrejmuje časť o teoretických východiskách. Výsledkom je, že 
architektúra detských výstav sa od tradičných múzeí líši predovšetkým interiérovým riešením a 
charakterom exponátov. Detské múzeá sa čiastočne vymykajú z definície múzea. Mnohé inštitúcie 
označené za detské múzeá totiž nespĺňajú niektoré základné kritériá pre múzeum vo všeobecnosti. 
Ako jeden z hlavných cieľov tradičných múzeí často vnímame dbanie na bezpečie vystavovaných 
artefaktov a na výstave vyzdvihovanie ich vysokého muzeologického významu. Za hlavné ciele 
moderných výstav pre deti však možno označiť silný pozitívny zážitok frekventantov múzea a ich 
vzdelávanie. 
 
Základné ciele ďalšej implementácie multimediálnych prvkov (najmä IKT) do činnosti 
Liptovského múzea:  
- vzhľadom na rozsah zbierkových predmetov v portfóliu Liptovského múzea je potrebná 
kvalitatívna i kvantitatívna zmena podmienok, ktorá by zabezpečovala neustále inovácie a 
modernizácie technologických platforiem, internetizácie, elektronizácie a moderných databázových 
systémov,  
- neustále pracovať na digitalizácii hnuteľného kultúrneho dedičstva nachádzajúceho sa v 
depozitároch múzea, ktorá umožní väčšiu implementáciu informácií do systémov smerujúcich k 
znalostnej spoločnosti a zvýšeniu ochrany zbierkových predmetov,  
- výrobou vysokokvalitných digitálnych obrazov a 3D prezentácií dostupných pre širokú odbornú i 
laickú verejnosť elektronicky sa zredukuje opotrebovanie krehkých a ľahko poškoditeľných 
dokumentov a predmetov, digitalizácia môže pomôcť pri uchovávaní vzácnych materiálov a pri 
manipulácii s nimi napríklad cez digitálne pracovné katalógy, evidencie a pod. a umožní tiež 
vytvorenie platformy pre lepšiu využiteľnosť a medzinárodnú výmenu poznatkov a informácií 
napojením na medzinárodné databázové systémy,  
- prostredníctvom multimediálnych technológií a schopností ich využívania zatraktívniť spôsoby 
prezentácie zbierkových predmetov (napr. detailovať obraz na obrazovke, prípadne ho režimom 
lupy mnohonásobne zväčšovať pri zachovaní kvality obrazu), 
- využitím moderných softvérových nástrojov využívať možnosť porovnávať obraz a spracovávať 
ho na výskumné alebo kognitívne účely, schopnosť zvýrazniť „kľúčové“ slová v sprievodnom texte 
alebo inom vizuálnom materiáli, ktoré sa používajú na okamžité získanie referencie alebo 
akýchkoľvek iných vysvetľujúcich (vrátane vizuálnych) informácií (hypertext a hypermediálne 
technológie),  
- jedným zo smerov využívania multimediálnych technológií je virtuálna a augmentovaná realita, 
prostredníctvom ktorých je možné vytvárať také úplné vizuálne, zvukové a iné vnemy tak, že ich 
užívateľ môže zabudnúť na skutočný svet okolo seba a nadšene prijíma podnety z fiktívneho, 
umelo vymodelovaného sveta,  
-  využitie augmentovanej reality umožní ponúknuť návštevníkom zobrazenie napr. pôvodného 
stavu zrúcanín hradu, dokáže zariadiť vybavenie miestností pôvodným nábytkom, prípadne 
zabezpečiť napr. premietanie virtuálneho pohľadu na reálnu kostru dinosaura, ako aj ďalšie veľké 
množstvo možností,  



- využitie dotykových panelov pri vstupe do múzea ako pomôcke pri zorientovaní sa návštevníka 
pri prvej návšteve múzea, býva zdrojom informácií o pôdoryse budovy, o rozmiestnení 
jednotlivých výstav, expozícií, spolu so základnými informáciami o histórii, či pracovníkoch a 
vybavení inštitúcie, v dnešnej dobe často nahrádza papierového sprievodcu,, dotykové panely sú 
veľmi obľúbené najmä pri mladších návštevníkoch,  
- „holografické“ prezentácie zbierkových predmetov, ktoré nie je možné vystaviť priamo (je to 
veľmi vhodné najmä pri tých predmetoch, ktoré sú krehké alebo vzácne z iného dôvodu (vek),  
- väčšie využitie možností sociálnych sietí na zvýšenie interaktivity medzi múzeom a jeho 
návštevníkmi,  
- na základe špecializovaných sprievodných a edukačných aktivít pre špecifické vekové a 
záujmové skupiny návštevníkov vytvoriť a implementovať funkčný mechanizmus systematickej 
výchovy a vzdelávania detí a školskej mládeže v múzeu, vytvoriť platformu pre širšiu spoluprácu 
rezortov školstva a kultúry s cieľom významnejšieho začlenenia múzeí do vzdelávacieho systému,  
- vo väčšej miere implementovať metódy, ktoré umožnia vedeckovýskumnú činnosť múzea 
prostredníctvom digitálnych technológií, ktoré umožnia vzdialený prístup k zbierkovým 
predmetom, čím sa vo väčšej miere umožní opätovné skúmanie historických skutočností 
súvisiacich s detailmi objektov a ich kontextov,  
- dobudovať webstránky múzea, čím sa poskytne alternatívny priestor pre komunikačné a 
marketingové aktivity múzea a pre poskytovanie informácií z ich interaktívneho a multimediálneho 
obsahu,  
- doplniť v expozíciách múzea QR kódy a NFC čipy, ktoré sa využijú pre sprievodcovské služby a 
na dopĺňanie informácií k jednotlivým exponátom podporujúcich dramatizáciu zážitku z prehliadky 
múzea, 
- postupne prebudovať časť expozícií v múzeu na virtuálne, čím sa vytvorí multimediálna kolekcia 
telematicky dostupných digitálnych dát i kognitívny priestor s nekonečnou kapacitou na 
rozširovanie, kombináciu, kompozíciu a rekompozíciu, bude to vyžadovať identifikáciu miery 
zaujímavosti a rozhodnutie o tvorbe múzea, ako virtualizácie osobitne unikátneho súboru dát, ďalej 
ich zber a spracovanie, následne selekciu a vytvorenie sekundárnych dát na prezentáciu, tvorbu 
scenárov na základe zozbieraných dát, integráciu, verifikáciu a testovanie virtuálneho múzea a  
inštaláciu, promovanie, publikovanie, distribúciu a medializáciu a nakoniec vyhodnotenie a 
komparáciu riešení,  
- v rámci digitalizácie zbierkového fondu múzea je rozhodujúcim faktorom rýchlosť spracovávania 
objektov do digitálnej podoby, množstvo rekonštrukčných techník si bude vyžadovať veľa času 
odborných pracovníkov, aby sa získali kvalitné výstupy (3 D modely, fotografie, panorámy, 
obrázkové panorámy), aj napriek vývoju automatických algoritmov je potrebné zvážiť 
najoptimálnejšie rekonštrukčné metódy pre rozličné typy objektov, ktoré sa líšia topologickou, 
geometrickou a rádiometrickou zložitosťou 
 
Pripravované projekty na rok 2023 
 
V rámci grantových programov a dotácií sme pripravili nasledovné projekty:  
 
Projekty Fondu na podporu umenia  
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.4.2 Ochrana  zbierkových fondov 
Reštaurovanie obrazu Oltárny obraz s motívom sv. Floriána 
Cieľom projektu je zreštaurovať zbierkový predmet - olejomaľbu.  
Celkový rozpočet projektu: 10 100,00 € 
Požadovaná dotácia vo výške: 8 080,00 € 
Spolufinancovanie: 2 020,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.4.2 Ochrana  zbierkových fondov 
Reštaurovanie obrazu Loretánske litánie 



Cieľom projektu je zreštaurovať zbierkový predmet - olejomaľbu.  
Celkový rozpočet projektu: 3 150,00 € 
Požadovaná dotácia vo výške: 2 520,00 € 
Spolufinancovanie: 630,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.4.2 Ochrana  zbierkových fondov 
Reštaurovanie obrazu Dievčatko s ružičkou 
Cieľom projektu je zreštaurovať zbierkový predmet - olejomaľbu.  
Celkový rozpočet projektu: 2 700,00 € 
Požadovaná dotácia vo výške: 2 160,00 € 
Spolufinancovanie: 540,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť 
- múzeá 
Secesia na Liptove 
Zámerom projektu je usporiadať výstavu, ktorá atraktívnym spôsobom predstaví secesiu ako umelecký smer 
v architektúre Liptova aj v iných oblastiach umenia.  
Celkový rozpočet projektu: 4 600,00 € 
Požadovaná dotácia: 4 000,00 € 
Spolufinancovanie: 600,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť 
- múzeá 
O zbraniach a ľuďoch 
Zámerom projektu je usporiadať interaktívnu výstavu o stredovekých i novovekých zbraniach. 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: 2 300,00 € 
Požadovaná dotácia: 2 000,00 € 
Spolufinancovanie: 300,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť 
- múzeá 
FOTOloveNIE alebo zo zákulisia fotolovu 
Zámerom projektu je usporiadať interaktívnu výstavu o tradícii fotografovania zvierat vo voľnej prírode. 
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: 3 600,00 € 
Požadovaná dotácia: 3 000,00 € 
Spolufinancovanie: 600,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.2.3 Nové stále expozície - múzeá (fáza A) 
Expozícia Liptovské cechy 
Zámerom projektu je vytvorenie novej trvalej modernej expozície v sídlenej budove Liptovského múzea 
v Ružomberku s názvom: Cechy Liptova. V tejto prvej fáze A je našim zámerom a hlavnou projektovou 
aktivitou získať vo verejnej súťaži architektonicko-výtvarný návrh expozície. 
Celkový rozpočet projektu: 14 000,00 € 
Požadovaná dotácia: 10 000,00 € 
Spolufinancovanie: 4 000,00 € 
 
Program 5. Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc 
Akvizícia knižnice Liptovského múzea 
Zámerom projektu je nákup vybranej odbornej a populárno-vedeckej literatúry pre knižničný fond múzea. 
Celkový rozpočet projektu: 8 000,00 € 
Požadovaná dotácia: 6 400,00 € 
Spolufinancovanie: 1 600,00 € 
 



Projekty z grantového systému MK SR: 
 
Program:1 Obnovme si svoj dom; Podprogram 1.6 Reštaurovanie kultúrnych pamiatok 
Reštaurátorské práce rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých Ludrová - Kút, NKP 350/1-2 - exteriér - 
4. etapa reštaurovania 
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 a to reštaurovaním Veže kostola. 
Celkový rozpočet projektu: 73 710,00 € 
Požadovaná dotácia: 70 000,00 € 
Spolufinancovanie: 3 710,00 € 
 
Projekt z grantu Mesta Ružomberok   
 
Doplnenie expozície dejiny mesta Ružomberok  
Cieľom projektu je umiestnením nových vitrín do expozície dejín mesta Ružomberok ukončiť realizáciu 
expozície, aby boli dôstojne prezentované dejiny Ružomberka a Liptova. 
Celkový rozpočet projektu: 6 250,00 € 
Požadovaná dotácia: 5 000,00 € 
Spolufinancovanie: 1 250,00 € 
 
Plán vedecko-výskumných úloh na rok 2023: 
 

názov riešiteľ odbor termín výstup 
Secesia na Liptove Mgr. Rastislav Molda, 

PhD., Mgr. Simona 
Sliacka 

história, dejiny umenia január - september 
2023 

výstava v sídelnej budove 
LM a v ďalších objektoch 
podľa harmonogramu 
dramaturgie,   

populárno - náučný článok 
v regionálnom/celoslovensk
om časopise,  

populárno-náučná 
prednáška pre verejnosť 
v rámci cyklu Príbeh nášho 
múzea podľa 
harmonogramu 
dramaturgie, 

podcast Liptovského múzea 
podľa harmonogramu 

Sakrálne pamiatky Liptova - 
doplnenie digitálnych smart prvkov 
do expozície   

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD. 

história, dejiny umenia január - jún 2023 doplnenie expozície formou 
vzdelávacieho 
videa/animácie 
približujúcej sakrálne 
pamiatky Liptova 
v stredoveku a novoveku 

Dejiny šachu na Liptove Mgr. Rastislav Molda, 
PhD., Mgr. Viera Kunová 

história január - december 
2023 

kolektívna monografia 

Expozícia stredoveké a novoveké 
dejiny Liptova 

Mgr. Rastislav Molda, 
PhD., PhDr. Karol 
Dzuriak 

história január - február 
2023 

odborná štúdia v zborníku 

Faleristické zbierky LM (exponáty 
z obdobia 1. svetovej vojny) 

PhDr. Karol Dzuriak história január - december 
2023 

odborná štúdia  

Dejiny hradu Likava PhDr. Karol Dzuriak história 2023-2024 populárno-vedecká 
monografia 

Karol Salva - dve výročia v jednom 
roku 

Mgr. Viera Kunová história január - jún 2023 výstava vo verejnom 
priestore, populárno -
náučná prednáška, článok 

Život v obciach zátopového územia 
priehrady Liptovská Mara 

Mgr. Viera Kunová história január 2023 - 
december 2025 

príspevok do kolektívnej  
monografie, archívny 
výskum 

Čím sme žili pred sto rokmi Mgr. Viera Kunová história marec - december 
2023 

výstava  

Liptovské povrazníctvo Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

etnológia 
 

január 2023 - rok 
2024 

výstava, publikácia  

Život ľudí na okraji spoločnosti na 
Liptove 18. storočia 

Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

história 
 

január 2023 - rok 
2025 

odborná monografia   



Ľudové bývanie na Liptove Mgr. Miroslav Nemec, 
PhD. 

etnológia 
 

január 2023 - rok 
2024 

revitalizácia expozícií 
v MLD Pribylina   

Textil v domácnosti Mgr. Kristína Oravcová etnológia január - december 
2023 

výstava, text pre podcast 

Terénny výskum zameraný na 
materiálnu kultúru 

Mgr. Kristína Oravcová etnológia január 2023 - 
december 2024 

výstava, článok 

Rohačka v dobe bronzovej Mgr. S. Sliacka archeológia 2023 článok 
Kto býval na Rohačke pred Keltmi?  Mgr. Simona Sliacka - 

Mgr. Peter Bárta, PhD. 
archeológia máj 2023 odborný článok 

Poklady spod Likavy 
Starosti a radosti s dvomi 
expozíciami Liptovského múzea 

Mgr. Simona Sliacka- 
Mgr. R. Molda, PhD. 

muzeológia 2023- odborný článok 

Nové nálezy z Turíka Mgr. Simona Sliacka - H. 
Charvátová 

archeológia 2023 článok 

Lov vlkov v minulosti  
a dnes na Liptove 

Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy dlhodobá VVÚ odborný článok, prednáška 

Lov rysov v minulosti  
a dnes na Liptove 

Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy dlhodobá VVÚ odborný článok, prednáška, 
podcast 

Expozícia bylinkárstva Ing. Pavol Hriadel prírodné vedy január - júl 2023 expozícia  
 
V Ružomberku, dňa 28.02.2022 
 
 
 
 
 
 

    PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
                           riaditeľ 
                   Liptovské múzeum  


