
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Stará Ľubov ňa 2016 
 
Všeobecné údaje o múzeách  
Rok:  2016 
Múzeum:   Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 
Ulica a číslo:  Zámocká 22 
Obec:   Stará Ľubovňa 
PSČ: 064 01 
Telefón:  +421 52/ 432 24 22 
Fax:  +421 52/ 432 23 02 
E-mail:  info@hradlubovna.sk 
WWW stránka:  www.hradlubovna.sk 
Štatutárny orgán:  riaditeľ 
Riadite ľ: Phdr. Dalibor Mikulík 
 
Zatriedenie  
Zriaďovate ľ: kraj 
Geografické h ľadisko:  Prešovský kraj 
Príslušnos ť k SNM:  nie 
 
Pobočky a vysunuté expozície 
Názov Adresa Kontakty 

Hrad Ľubovňa 
Zámocká 109b, 064 01 Stará 
Ľubovňa  

Múzeum ľudovej architektúry - skanzen Zámocká 107, 064 01 Stará 
Ľubovňa  

Celkový po čet pobo čiek a vysunutých expozícií:  2 
 
Všeobecné problémy: 
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni spravuje stredoveký hrad Ľubovňa, skanzen pod hradom a barokové podhradie. 
Spolu 38 samostatných objektov. Ich údržba, réžia a obnova je finančne a technicky mimoriadne náročná.  
V roku 2016 si Ľubovnianske múzeum - hrad spolu so svojimi návštevníkmi pripomenulo 60. výročie svojho založenia. Od počiatku 
roka sme sa snažili, aby tento výnimočný medzník v histórii inštitúcie bol pripomenutý dôstojne a na patričnej úrovni. Pracovníci 
ĽM pri svojich činnostiach pracovali v plnom nasadení na tom, aby aj po súčasnej generácii múzejníkov zo Starej Ľubovne ostala 
pozitívna stopa a odkaz pre ďalšie generácie. Pri jednotlivých aktivitách sa nezabudlo na poslanie múzea a jeho výrazný podiel 
na formovaní jednotlivca a spoločnosti. Dnes konštatujeme, že rok 2016 bol najúspešnejším rokom múzea z hľadiska návštevnosti 
(186 000 platiacich návštevníkov), ale aj z hľadiska odborných činností. Múzeum získalo do zbierkového fondu 762 kusov 
múzejných predmetov, vydalo 6 publikácií a usporiadalo 3 medzinárodné konferencie. Ukončením osláv 60. výročia ĽM bolo 
stretnutie priateľov, pracovníkov a podporovateľov múzea. Uskutočnilo sa 14.9.2016 na hrade Ľubovňa za prítomnosti maestra 
Miroslava Dvorského. 
Návštevnosť múzea (186 000 návštevníkov) je rekordnou v dejinách múzea a opätovne sa múzeum stalo najnavštevovanejším v 
Prešovskom samosprávnom kraji a jedným z najnavštevovanejších múzeí Slovenska. K úspechu sezóny prispela obnova a 
údržba hradu a skanzenu, tvorba zaujímavých výstav a expozícií, zlepšenie kvality služieb, ako aj realizácia nespočetného 
množstva kultúrnych, animačných a edukačných programov. Expozície Ľubovnianskeho múzea získali návštevnosťou výrazné 
postavenie na tvorbe a realizácii cestovného ruchu v regióne a na Slovensku. V rámci obsadenia mediálneho priestoru v 
regionálnych, celoslovenských i zahraničných médií získalo múzeum zatiaľ najväčší priestor na prezentáciu svojich rôznorodých 
činnosti.  
Na hrade sa pokračovalo v rozsiahlej údržbe (odvodnenie II. a III. nádvoria, konzervácia južného múra gotického paláca, obnova 
klenby v gotickom paláci a jej sprístupnenie v podobe stálej výstavy Móric Beňovský - najslávnejší väzeň hradu Ľubovňa). Bol 
realizovaný pamiatkový výskum Gotického paláca. Pokračovalo sa v archeologickom výskume hradných kasární a 
severovýchodnej hradnej fortifikácie. Na hrade bola sprístupnená stála výstava Princezné de Bourbon na hrade Ľubovňa - príbeh 
Caroliny a Isabel. Výstava predstavila manželky dvoch generácií majiteľov hradného panstva (Andreja a Jána Zamoyských) a ich 
pôsobenie na hrade Ľubovňa. Na výstave boli prvýkrát vystavené vzácne textílie pochádzajúce zo španielskeho kráľovského 
dvora v Madride. Textílie (zo zbierkového fondu múzea) boli reštaurované a digitalizované v digitalizačnom centre Múzea SNP v 
Banskej Bystrici. Výstava bola obohatená exkluzívnymi predmetmi po oboch princeznách získanými v Španielsku a Francúzsku. 
K stálej výstave bol vydaný katalóg. 
Vo výstavnej činnosti múzeum pokračovalo v prezentácii vlastného zbierkového fondu. Na hrade bola verejnosti sprístupnená 
výstava Chartula Pictoria (mesto Stará Ľubovňa, hrad Ľubovňa a Ľubovnianske kúpele na historických pohľadniciach). Výstava 
predstavila netradičným výtvarno - dizajnovým riešením vzácnu kolekciu historických pohľadníc získaných v akvizícii roku 2015 - 
2016. K výstave bol vydaný katalóg.  
Na skanzene bola sezónna výstava Maľované truhlice - svadobná výbava nevesty, ktorá prezentovala početnú kolekciu truhlíc z 
meštianskeho a vidieckeho prostredia. K výstave bol vydaný katalóg. Na skanzene, v drevenici z Jakubian bola sprístupnená 
stála výstava Pracovňa etnografa - pamätná izba Jána Olejníka. Na skanzene sa tak nachádzajú stále výstavy dvoch významných 
osobnosti slovenskej etnografie Jána Lazoríka a Jána Olejníka. 
Múzeum po prvýkrát vystavovalo v kráľovskom meste Krakow. Výstava Hrad Ľubovňa ako sídlo Spišského zálohu bola 
sprístupnená v Historickom múzeu mesta Krakow v októbri 2016. Záštitu nad výstavou prevzal generálny konzul Ivan Škorupa a 
predseda PSK MUDr. Peter Chudík. Z hradu Ľubovňa boli na výstave inštalované zbierky I. kategórie, ktoré mali za cieľ poukázať 
na spoločnú históriu hradu/mesta Stará Ľubovňa a mesta Krakow. V poradí druhou výstavou v zahraničí bola Ars Liturgica, ktorú 
múzeum zapožičalo do priestorov Gotického domu v Nowom Saczi. Výstava bola pokračovaním viac ako 20 - ročnej spolupráce 
Oblastného múzea v Nowom Saczi a Ľubovnianskeho múzea.  
V podhradí bol sprístupnený zrekonštruovaný objekt tzv. Dom správcu, kde OOCR Severný Spiš otvorilo turistické informačné 
centrum. Múzeum uviedlo do prevádzky moderné konzervačné pracovisko a kongresovú miestnosť. 
V oblasti ochrany zbierkového fondu bolo za podpory Fondu na podporu umenia ošetrených - konzervovaných 315 ks zbierkových 
predmetov (plastiky, torzá neznámej oltárnej architektúry a ikonostasu). ĽM bolo úspešné aj v získavaní finančných prostriedkov 
z dotačného systému MK SR a v rámci Fondu na podporu umenia. Celková suma pridelených finančných prostriedkov bola vo 



výške 47 509,- eur. Realizovali sa: pamiatkový výskum horného hradu Ľubovňa, medzinárodná konferencia Múzeum pre 
všetkých, konzervácia oltárnej architektúry, technické vybavenie - zabezpečenie depozitára liturgických predmetov a obuvi, 
monitorovací systém horného hradu a vydanie publikácie Testamenty mešťanov mesta Stará Ľubovňa. 
Posledný júlový víkend sme si na hrade Ľubovňa pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalosti v jeho dejinách a to návštevu 
poľského kráľa Jána Kazimíra (v roku 1656). Na počesť tohto výročia bola realizovaná rekonštrukcia príchodu a pobytu kráľa na 
hrade Ľubovňa. Podujatia sa zúčastnili aj poľskí husári, ktorí u návštevníkov hradu zaznamenali mimoriadne pozitívny ohlas a 
úspech. Počas tohto víkendu podujatie navštívilo 5 600 platiacich návštevníkov. 
Hlavným problémom múzea je predovšetkým havarijný stav severovýchodnej fortifikácie hradu Ľubovňa a jedného z objektov 
barokového podhradia, ktorý nespĺňa podmienky vhodného depozitárneho priestoru. Múzeum naďalej systematicky pracuje na 
vytváraní bezpečných a vhodných depozitárov, ukladaní zbierkových predmetov a modernizácii ich interiérového vybavenia. 
Naďalej sa udržiavali kontakty s potomkami majiteľov hradu Ľubovňa v období od 16. - 20. storočia: Lubomirski, Raiszovci a 
Zamoyski. Riaditeľ múzea navštívil v marci 2016 na juhu Francúzska princeznú Carmen de Bourbon Sicilles, ktorá je vnučkou 
princeznej Karolíny de Bourbon Zamoyskej. Výnimočným múzejným "úlovkom" bol dar kolekcie originálnych fotografií zo svadby 
vo Vyšných Ružbachoch (1923), či pamätný list na I. sv. prijímanie španielskej Infantky Izabely de Bourbon Zamoyskej (1914). 
 
Ochrana zbierkového fondu 
Priestory Plocha (m 2) EPS PSN 

Expozičné priestory 3 517,50 áno áno 

Výstavné priestory 227,30 áno áno 

Depozitárne priestory 1 051,42 áno áno 

Pracovne 224,32 áno áno 

Prednáškové miestnosti 141,93 áno áno 

Dielne a laboratóriá 247,54 áno áno 

Iné priestory 8 773,15 čiastočne čiastočne 

Spolu 14 183,16 – – 
 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
 Počet kusov Finan čné náklady 

Vlastnými prostriedkami 200 7 594,48 € 

Dodávateľsky 343 37 171,66 € 

Spolu 543 44 766,14 € 
 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu: 
V roku 2014 administratívna budova Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni prešla rozsiahlou prestavbou. V rámci tejto 
prestavby boli zrekonštruované aj depozitárne priestory. Je potrebné zrekonštruovať ďalšie tri depozitáre: Kovový depozitár, 
Depozitár ľudového nábytku a svietidiel a Depozitár poľnohospodárskeho náradia. V rámci týchto depozitárov ide o rozmernejšie 
predmety. Hlavným problémom nezrekonštruovaných depozitárov je vlhkosť, ktorá sa udržiava v týchto starších budovách. V roku 
2015 boli v rámci projektu MK SR do zakúpené moderné merače teploty a vlhkosti a odvlhčovače, ktoré čiastočne znižujú vysokú 
vlhkosť v tejto budove. 
 
Poznámka k ochrane zbierkového fondu: 
Od roku 2011 je Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni rozpočtovou organizáciu, z toho dôvodu všetky financie, ktorými 
múzeum disponuje podliehajú rozhodnutiu zriaďovateľa - Prešovského samosprávneho kraja. Na základe tejto skutočnosti všetky 
finančné prostriedky uvedené v kolónke reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie - vlastnými prostriedkami sú prostriedky 
vynaložené na reštaurovanie z finančnej podpory zriaďovateľa. 
 
Akvizi čná činnos ť 

 Prírastky 
Spôsob nadobudnutia 
Vlastný 
výskum Kúpa Dar Zámena Prevod 

Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks 

História 696 715 41 41 120 130 535 544 0 0 0 0 

Etnografia 31 31 0 0 3 3 28 28 0 0 0 0 

Dejiny umenia 11 11 6 6 1 1 4 4 0 0 0 0 

Numizmatika 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 

Spolo čenské vedy spolu 743 762 47 47 124 134 572 581 0 0 0 0 

Prírastky spolu 743 762 47 47 124 134 572 581 0 0 0  0 
 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala:  1 
 
Poznámka k akvizi čnej činnosti: 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala v Ľubovnianskom múzeum - hrade v Starej Ľubovni raz, a to 29.06.2016. Najhodnotnejšou 
akvizíciou v roku 2016 bolo získanie kolekcie 601 ks pohľadníc z obdobia od konca 19. storočia do súčasnosti, ktoré zobrazujú 
mesto Stará Ľubovňa a okolie. Veľkým prínosom pre múzeum bola akvizícia fotografického materiálu po rodine Zamoyských a 
doklad o prvom svätom prijímaní Isabel Zamoyskej De Borbón y Borbón. Okrem toho potomkovia rodiny Raisz (predposlední 
majitelia hradu Ľubovňa) darovali múzeu 13 ks predmetov. 
 



Evidencia zbierkového fondu 

 Prírastky  
celkovo 

Skatalogizované 
celkovo 

Skatalogizované 
v danom roku 

Úbytok 
v danom roku 

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

Archeológia 4 675 5 949 4 672 5 844 0 0 0 0 

História 4 543 5 534 3 631 3 631 81 81 0 0 

Etnografia 8 705 9 566 8 581 8 787 0 0 0 0 

Dejiny umenia 890 1 309 1 025 1 272 6 6 0 0 

Dejiny hudby 57 84 45 72 0 0 0 0 

Numizmatika 1 563 2 194 1 602 2 153 0 0 0 0 

Spolo čenské vedy spolu 20 433 24 636 19 556 21 759 87 87 0 0 

Dejiny techniky 113 113 14 14 0 0 0 0 

Botanika 1 1 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 1 1 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 20 547 24 750 19 570 21 773 87 87 0 0  
 
Elektronické spracovanie zbierok 

 

Prvostup ňová evidencia Druhostup ňová evidencia Počet pred-
metov s digi-
tálnym ob-
razovým 
dokumentom  

Počet  
záznamov  
v CEMUZ 

počet prí-
rastkových 
čísel 

počet kusov 
zbierkových 
predmetov 

počet 
eviden čných 
čísel 

počet kusov 
skatalogi-
zovaných 
predmetov 

Celkový počet 23 187 23 187 9 930 11 458 7 500 9 930 
 
Poznámka k evidencii zbierkového fondu a k elektron ickému spracovaniu zbierok: 
V súčasnosti v Ľubovnianskom múzeu - hrad v Starej Ľubovni neustále prebieha revízia záznamov o evidencii zbierkových 
predmetov, predovšetkým štatistických ukazovateľov. Prípadné zmeny, zistené v týchto revíziách, budú predložené vo výkaze za 
rok 2017. Zároveň prebieha revízia záznamov v systéme ESEZ 4G, pretože vznikla nezhoda v počte prírastkových čísel i v počte 
kusov v prvostupňovej evidencii. Nezrovnalosti vznikli v duplicitnom zápise niektorých prírastkových čísel. Pri revízii záznamov v 
ESEZ 4G postupne dochádza k odstráneniu týchto nezrovnalostí, zároveň sú priebežne dopĺňané informácie, ktoré sa stratili pri 
presune dát z programu AMIS do ESEZ 4G. 
V roku 2016 Ľubovnianske múzeum - hrad pokračovalo v elektronickom spracovaní zbierkových predmetov. Najvyšší počet 
druhostupňových záznamov vypracovala Zuzana Kasenčáková v počte 245. V múzeu na elektronickom spracovaní zbierok v roku 
2016 pracovalo 6 zamestnancov, ktorí v roku 2016 spracovali 443 prvostupňových záznamov a 481 druhostupňových záznamov. 
 
Expozi čná činnos ť 
Názov expozície Adresa Rok Druh Úpravy Katalóg 

Hrad Ľubovňa Zámocká 109b, 064 01 
Stará Ľubovňa 1960 hradná 

expozícia reinštalácia Sedem storočí hradu 
Ľubovňa, 2012, 1000 ks 

Múzeum ľudovej 
architektúry - skanzen 

Zámocká 107, 064 01 
Stará Ľubovňa 1985 

expozícia v 
prírode 

menšie 
zmeny 

Sprievodca MĽA pod hradom 
Ľuboňa, 2015, 500 ks 

 
Spolo čenskovedné expozície:   0 Nové expozície:   0 
Prírodovedné expozície:   0 Celkový po čet expozícií:   2 
Hradné expozície:   1 
Pamätné izby, domy:   0 
Expozície v prírode:   1 
 
Výstavná činnos ť 

Názov výstavy Autori Miesto inštalácie Trvanie od - 
do Pôvodnos ť Odbor Plocha Katalóg 

Chartula pictoria 
Františka 
Marcinová, 
Dalibor Mikulík 

Výstavná miestnosť 
hradu Ľubovňa 

24.04.2016 - 
31.12.2016 vlastná spoločenskovedná 83 

áno, 
Chartula 
pictoria, 
150 ks 

Maľované truhlice. 
Svadobná výbava 
nevesty 

Barbora 
Šumská 

Výstavná miestnosť 
Múzea ľudovej 
architektúry 
(skanzen) 

25.06.2016 - 
30.10.2016 vlastná spoločenskovedná 76 

áno, 
Maľované 
truhlice, 
150 ks 

Princezné de Bourbon 
na hrade Ľubovňa 

Eduard Laincz, 
Dalibor Mikulík 

Expozíčná časť 
Zamoyských na 
Hrade Ľubovňa 

24.04.2016 - 
do súčasnosti 

vlastná spoločenskovedná 86 nie 

Izba etnografa, Jána 
Olejníka 

Barbora 
Šumská, 
Monika 
Pavelčíková 

Drevenica z obce 
Jakubany v MĽA 
(skanzen) 

10.05.2016 - 
do súčasnosti vlastná spoločenskovedná 16 nie 

Móric Beňovský, 
najslávnejší väzeň 
hradu Ľubovňa 

Jozef 
Balužinský, 
Peter 
Žarnovský 

Expozičná časť 
Móric Beňovský na 
Hrade Ľubovňa 

13. 8. 2016 - 
30.10 2016 vlastná spoločenskovedná 30 nie 



Názov výstavy Autori Miesto inštalácie Trvanie od - 
do Pôvodnos ť Odbor Plocha Katalóg 

Ars litugica ... toto 
robte na moju 
pamiatku 

Jakub Ondrej Dom Goticky, Nowy 
Sącz 

7.10.2016 - 
4.12.2016 

vyvezená do 
zahraničia spoločenskovedná 220 

áno, Ars 
liturgica 
..., 180 ks 

Hrad Ľubovňa ako 
sídlo spišského 
zálohu 

Peter 
Žarnovský, 
Michał 
Szczerba 

Pałac Krzysztofory, 
Muzeum 
historyczne miasta 
Krakowa 

26.10.2016 - 
30. 01. 2017 

vyvezená do 
zahraničia 

spoločenskovedná 60 nie 

60. výročie 
Ľubovnianskeho 
múzea - Andrej 
Čepiššák ako umelec 

Dalibor Mikulík Hrad Ľubovňa 14.9.2016 v spolupráci spoločenskovedná 5 nie 

Historická miestnosť 
obce Hniezdne 

Obecný úrad 
Hniezdne 

Historická 
miestnosť na 
Obecnom úrade v 
Hniezdnom 

17.10.2016 - 
24.10.2016 

spolupráca 
na výstave 

spoločenskovedná 30 nie 

Od Vyšehradu po 
Vyšehrad 

Izabela Gass, 
Hanna 
Krajewska 

Dom správcu, 
Podhradie hradu 
Ľubovňa 

16.06.2016 - 
15.07.2016 

dovezená zo 
zahraničia spoločenskovedná 24 nie 

Nowy Sącz Land 
welcomes! 

K. Bańkowski, 
A. Klimkowski 
a J. Wańczyk 

Renesančný palác 
na hrade Ľubovňa 

01.10.2016 - 
30.11.2016 

dovezená zo 
zahraničia spoločenskovedná 11 nie 

Celkový po čet výstav:  11 
 
Poznámka k expozi čnej a výstavnej činnosti: 
V roku 2016 Ľubovnianske múzeum - hrad oslávilo 60. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti si múzeum dalo niekoľko 
darčekov. Prvým z nich bola reinštalácia stálej výstavy venovanej rodine Zamoyských na hrade Ľubovňa. Výstava sa zamerala 
na dve princezné de Bourbon, ktoré boli manželkami posledných súkromných majiteľov hradu Ľubovňa. Okrem toho múzeum v 
júli sprístupnilo stálu výstavu venovanú Móricovi Beňovskému, najznámejšiemu väzňovi hradu Ľubovňa. V roku 2016 múzeum 
pokračovalo v sprístupňovaní svojich zbierkových predmetov. Na základe veľkej akvizície v roku 2015 bola sprístupnená výstava 
Chartula Pictoria, na ktorej bolo predstavených 186 ks pohľadníc. V máji múzeum sprístupnilo stálu výstavu venovanú práci 
etnografov v teréne, konkrétne etnografovi Jánovi Olejníkovi, ktorý oslávil 10. mája 2016 životné jubileum 90 rokov. V júni múzeum 
predstavilo výstavu Maľované truhlice. svadobná výbava nevesty, na ktorej bolo prezentovaných 26 truhlíc z kolekcie 
Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni. Na základe spolupráce s poľskými partnermi boli opäť v rámci výmeny 
prezentované dve výstavy v Poľsku a dve výstavy z Poľska boli dovezené. Výstava v Muzeum historycznym miasta Krakowa bola 
prezentovaná v rámci predsedníctva SR v Rade Európy.  
Obe expozície Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni neustále prechádzajú renováciami. V roku 2016 sa na hrade 
uskutočnili okrem bežnej údržby renovácia klenby v gotickom paláci (v tomto priestore bola prezentovaná výstava Móric 
Beňovský) a oprava južného múra gotického paláca. V expozícii Múzea ľudovej architektúry - skanzen bola vybudovaná drevenica 
z Veľkého Lipníka č. 100 a taktiež sa začalo so stavbou drevenice z obce Údol. 
 
Vedeckovýskumná činnos ť 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie od - 
do Odbor Výstup 

Múzeum pre všetkých Jozef Balužinský 
marec - 
december 
2016 

iné spoločenské 
vedy 

zborník 

Debarierizácia skanzenu v Ľubovnianskom 
múzeum - hrad v Starej Ľubovni 

Jozef Balužinský september 
2016 

iné spoločenské 
vedy 

prednáška 

Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky 
Dom meštiansky, Mariánske nám. 55, Podolínec 
(LV č. 831, súp. č. 55, parc. 

Mgr. Marta 
KučerováMgr. 
Zuzana 
Kasenčáková 

2016 
dokumentačná 
časť 

archeológia iné 

Zámer rekonštrukcie sociálnych zariadení a 
realizácia jednopodlažnej, nepodpivničenej 
prístavby na pozemku KN-C parc. č. 

Mgr. Mária 
HudákováMgr. 
Zuzana 
Kasenčáková 

10. - 11. 2016 
(dokum. časť) 

archeológia iné 

Zámer rekonštrukcie a dostavieb bez označenia 
súpisným číslom na pozemkoch KN-C parc. č. 
60/2, 61/2, 61/3 a pozemku KN-C 

Mgr. Marta 
KučerováMgr. 
Zuzana 
Kasenčáková 

09.-11. dokum. 
časť 

archeológia iné 

Bytový dom, na parc. č. KN-C 69 a 70 v k. ú. 
Stará Ľubovňa 

Mgr. Mária 
HudákováMgr. 
Zuzana 
Kasenčáková 

9.8.-30.8.2016 
terénna časť archeológia iné 

Stará Ľubovňa, Zámocká ulica (nálezová situácia) 

Mgr. Juraj 
TimuraMgr. 
Zuzana 
Kasenčáková 

jún 2016 archeológia iné 

Archeologický výskum v pamiatkovej zóne Ľubica 
- Ulicagen. Svobodu 248/127 

Mgr. Zuzana 
Kasenčáková 

október 2016 archeológia prednáška 

Dejiny Starej Ľubovne po roku 1945 Eduard Laincz január 2016 história prednáška 



Názov úlohy Riešitelia Trvanie od - 
do Odbor Výstup 

Dejiny Starej Ľubovne po roku 1945 Eduard Laincz január 2016 história 
spoluúčasť na 
monografii 

Rodina Zamoyski na hrade Ľubovňa Eduard Laincz január - máj 
2016 história scenár výstavy 

Rodina Zamoyski na hrade Ľubovňa Eduard Laincz 
január - máj 
2016 história prednáška 

Vysťahovalectvo zo Starej Ľubovne v rokoch 
1893-1914 Eduard Laincz 

august - 
september 
2016 

história 
štúdia v odbornej 
tlači 

Život na slovensko-poľskom pohraničí v rokoch 
1939-1943. Eduard Laincz 2016 história 

štúdia v odbornej 
tlači 

Zmena v pozemkovom vlastníctve v okrese Stará 
Ľubovňa. Prípad posledných súkromných 
majiteľov hradu Ľubovňa Andreja (188 

Eduard Laincz 2016 história štúdia v odbornej 
tlači 

Princezné de Bourbon na hrade Ľubovňa Eduard Laincz 2016 história článok v odbornej 
tlači 

Vývoj hranice na severe Spiša Eduard Laincz 2016 história článok v odbornej 
tlači 

Partizán Jozef Herko Eduard Laincz 6.5.2016 história prednáška 
Rodina Zamoyski na hrade Ľubovňa a v regióne 
Stará Ľubovňa 

Eduar Laincz 28.5.2016 história prednáška 

Od prechodu frontu po február 1948 (Situácia v 
Starej Ľubovni 1945-1948) Eduar Laincz 26.8.2016 história prednáška 

Česi a Stará Ľubovňa v rokoch 1914-1948 Eduar Laincz 3.9.2016 história prednáška 

Hrad Ľubovňa vo víre uhorsko - poľskej histórie Peter Žarnovský marec - apríl 
2016 

história prednáška 

Palácové objekty na hrade Ľubovňa Peter Žarnovský 
apríl - máj 
2016 história prednáška 

Opis Spiša a hradu Ľubovňa v diele Potopa Peter Žarnovský september - 
október 2016 

história prednáška 

Synagóga Čirč Barbora Šumská január - feburár 
2016 etnografia iné 

Svadobné zvyky na Spiši Barbora Šumská 
január - máj 
2016 etnografia scenár výstavy 

Muzeum a identita. Role muzea jako inspiratora 
formovani lokalni, regionalni a narodni identity Barbora Šumská 2016 etnografia článok v odbornej 

tlači 
Etnografická zbierka odevu a textilu 
Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni Barbora Šumská 2016 etnografia 

článok v odbornej 
tlači 

Dve výstavy Ľubovnianskeho múzea 
Barbora Šumská, 
Františka 
Marcinová 

2016 
iné spoločenské 
vedy 

súpis zbierky - 
fontés 

Stará Ľubovňa v rokoch 1772 - 1876 Františka 
Marcinová 

2016 história spoluúčasť na 
monografii 

Archívny výskum, čo ukrývajú archívne materiály Františka 
Marcinová 2016 iné spoločenské 

vedy prednáška 

Liturgické a modlitebné knihy v zbierkovom fonde 
Ľubovnianskeho múzea - hrad      

Františka 
Marcinová 

november 
2016 

iné spoločenské 
vedy prednáška 

Chartula pictoria Františka 
Marcinová 

január - apríl 
2016 

iné spoločenské 
vedy 

scenár výstavy 

Chartula pictoria 
Františka 
Marcinová apríl - jún 2016 

iné spoločenské 
vedy 

súpis zbierky - 
fontés 

Kniha Testamentov mešťanov mesta Stará 
Ľubovňa 

Františka 
Marcinová 

november - 
december 
2016 

história monografia 

Celkový po čet vedeckovýskumných úloh:  35 
 
Poznámka k vedeckovýskumnej činnosti: 
Okrem uvedených výskumných úloh sa odborní pracovníci múzea venovali aktuálnym témam ako aj poradenskej činnosti pre 
vypracovanie záverečných prác. Všetci odborní zamestnanci múzea majú kumulované funkcie, preto svoju pozornosť nevenujú 
iba vedecko-výskumnej činnosti 
 
Publika čná činnos ť pracovníkov múzea 

Monografie 7 

Náklad monografií 1 100 

Štúdie 2 

Články v odbornej tlači 4 

Recenzie 0 

Popularizačné články 8 



 
Edičná činnos ť 
Názov Rozsah Jazyk Náklad Druh titulu Zodpovedný 

Husiti a bratríci na Slovensku 208 slovenský 250 zborník Peter Žarnovský 

Chartula pictoria 72 slovenský, anglický, 
poľský 150 katalóg Františka 

Marcinová 
Maľované truhlice. Svadobná výbava 
nevesty 30 

slovenský, anglický, 
poľský 150 katalóg Barbora Šumská 

Múzeum pre všetkých 164 slovenský, poľský 300 zborník Jozef Balužinský 
Kniha testamentov mešťanov mesta Stará 
Ľubovňa 378 slovenský 250 fontés Františka 

Marcinová 
ZAMOYSKI - majitelia hradu Ľubovňa 1882-
1944 84 

slovenský, anglický, 
poľský, španielsky 150 katalóg Dalibor Mikulík 

Diablova skala 26 slovenský 200 periodikum Dalibor Mikulík 

Múzeum pre všetkých 164 slovenský, poľský 0 zborník Jozef Balužinský 
Celkový po čet vydaných titulov:  8 
 
Poznámka k publika čnej a edi čnej činnosti: 
Pracovníci Ľubovnianskeho múzea - hrad sú častokrát prizvaní k poradenstvu ohľadom rôznych publikácií v okrese Stará 
Ľubovňa. Odborní pracovníci participujú na mnohých projektoch odborného a kultúrneho charakteru, ktoré však nie sú 
organizačne zabezpečené Ľubovnianskym múzeom - hradom. 
V roku 2016 Ľubovnianske múzeum - hrad v vydalo 8 publikácií, z ktorých tri boli venované zbierkovým predmetom z 
Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni. Tri predstavovali zborníky z konferencií, z ktorých zborník Múzeum pre všetkých 
bol vydaný v tlačenej podobe a koncom roka aj v elektronickej podobe. V roku 2016 boli vydané prvé z plánovanej série 
pramenných materiálov z okolia Starej Ľubovne - Kniha testamentov. Špecifikom edičnej činnosti v roku 2016 bolo vydanie 
komiksu s legendou o vzniku hradu - Diablova skala. 
 
Kultúrno-vzdelávacia činnos ť 
Kultúrno -vzdelávacie 
podujatia Počet podujatí Počet 

návštevníkov 
z toho 
neplatiacich Náklady Príjmy 

Vzdelávacie programy 15 84 345 0 0,00 € 0,00 € 

Lektoráty 0 0 0 0,00 € 0,00 € 

Prednášky a besedy 0 0 0 0,00 € 0,00 € 

Kultúrne podujatia 18 101 214 0 0,00 € 0,00 € 

Špecializované akcie 0 0 0 0,00 € 0,00 € 

Iné podujatia 0 0 0 0,00 € 0,00 € 

Spolu 33 185 559 0 0,00 € 0,00 € 
Kluby a krúžky 

Počet 1 

Počet členov 123 
 
Propagácia múzea 

V tlači 85 

V rozhlase 32 

V televízii 48 

Na internete 56 

Exteriérová reklama 6 

Direct mailing 439 
 
Odborná metodická činnos ť 
Odborní pracovníci Ľubovnianskeho múzea v priestore okresu Stará Ľubovňa vystupujú ako odborný poradný orgán v rôznych 
odvetviach kultúrneho i odborného života. Pripravujú podklady pre rôzne štúdie, štatistiky, ale zúčastňujú sa aj na príprave 
záverečných prác, či už formou poradenstva alebo odborných posudkov. 
 
Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a k propagácii múzea: 
V roku 2016 si Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni pripomenulo 60 výročie od svojho vzniku. Tomu to výročiu boli 
venované všetky aktivity, ktoré sa v roku 2016 uskutočnili. Všetky programy a publikačná činnosť sa niesli v duchu hesla "Naše - 
vaše múzeum jubiluje"  
Ľubovnianske múzeum - hrad v roku 2016 zorganizovalo spolu 33 podujatí. Z týchto bolo 15 vzdelávacích programov. Ide o 
tradičné vzdelávacie programy, ktoré má múzeum vo svojom každoročnom kalendáriu: Hrad a skanzen deťom, Deň medu, 
Múzeum školám, ale aj špeciálne vzdelávacie programy: sokoliarstvo ako aves terapia, sokoliarstvo s ukážkami lovu a odbornou 
prednáškou o umení lovu ale aj o lovcoch samotných. Najvyššiu návštevnosť malo podujatie Hradné slávnosti na hrade Ľubovňa.  
Pracovníci múzea sú častokrát prizvaní na mnohé prednášky a besedy v rámci okresu Stará Ľubovňa i mimo neho. Služby 
odborných pracovníkov využívajú školy pre obohatenie svojho vyučovacieho procesy, kedy sú zamestnanci múzea prizvaní do 
škôl. V rámci podujatí majú najväčší počet kultúrne podujatia, z ktorých niekoľké sú už tradičnou súčasťou kalendária 
Ľubovnianskeho múzea - hradu v Starej Ľubovni. Okrem týchto sa každoročne uskutoční niekoľko mimoriadnych podujatí, napr. 
koncert Márie Čírovej v priestoroch Múzea ľudovej architektúry - skanzen, alebo vystúpenie Janka Ledeckého na hrade Ľubovňa. 
Pozitívne hodnoteným podujatím z hľadiska verejnosti boli Hradné slávnosti na hrade Ľubovňa.  



Medzi podujatia už tradične organizované Ľubovnianskym múzeom patria Šachový a Bridžový turnaj. Tieto turnaje sú 
organizované na pamiatku posledného majiteľa hradu Ľubovňa Jána Zamoyského. Tradičným podujatím sa stal aj odborný 
seminár, konajúci sa pri príležitosti sviatku SNP. V roku 2016 sa uskutočnil III. ročník odborného seminára pri príležitosti 72. 
výročia SNP, ktorý sa konal na hrade Ľubovňa.  
Všetky spoplatnené programy, ktoré Ľubovnianske múzeum - hrad uskutočňuje sa konajú v rámci expozícii hradu a skanzenu v 
Starej Ľubovni, to znamená, že aj príjmy z nich sú zhodné s príjmami zo vstupného z daných expozícií, kde sa podujatie práve 
koná. Vzhľadom na to, že v rámci koncovej finančnej tabuľky sa automaticky vygeneruje súčet daných polí zo vstupného 
a návštevnosti programov, neuvádzame v tejto časti žiaden počet návštevníkov ani príjmy, pretože by došlo k mylnej informácii 
o počte návštevníkoch a príjmoch. Ostatné programy Ľubovnianske múzeum - hrad organizuje bezplatne, preto nevykazujú 
žiadne príjmy. 
 
Knižnica 

 Sieť knižníc 

Počet knižníc 1 

Počet pobočiek 0 

 Knižni čný fond  

Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 3 292 

Počet historických knižničných dokumentov (HKD) 0 

Knižničné jednotky HKD vykazované v zbierkovom fonde 373 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 30 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 103 

z toho 

kúpou 8 

darom 86 

výmenou 2 

bezodplatným prevodom 7 

Ročný úbytok knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 0 

 Výpoži čky a služby 

Výpožičky spolu 54 

z toho 

prezenčné výpožičky 39 

absenčné výpožičky 15 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie 0 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 0 

Počet študovní a čitární 1 

Počet miest v študovniach a čitárňach 10 

Plocha priestorov knižnice v m2 72,00 

 Používatelia 

Počet registrovaných používateľov 34 

Návštevníci knižnice 34 

 Informa čné technológie 

Počet serverov v knižnici 1 

Počet osobných počítačov 0 

Počet PC s pripojením na internet 0 

 Hospodárenie knižnice 

Náklady na nákup knižničných fondov 152,94 € 

 Zamestnanci knižnice 

Počet zamestnancov 1 

z toho s VŠ vzdelaním 1 
 
Poznámka ku knižnici: 
Ľubovnianske múzeum - hrad má v správe špecializovanú knižnicu. Knižnica však nepredstavuje osobitnú inštanciu v rámci 
organizácie múzea. Zodpovednosť za knižnicu a knižničné činnosti preberá pracovník dokumentačného oddelenia. Keďže však 
nie je vyslovene pracovníkom knižnice (nie je to jeho hlavnou pracovňou náplňou), nie je zaznamenaný ani v predchádzajúcej 
tabuľke. Aktívnymi používateľmi knižnice sú predovšetkým zamestnanci múzea a iní, iba s povolením riaditeľa múzea. 
V roku 2015 získalo múzeum darom od Dr. Jána Olejníka 520 titulov kníh a časopisov z jeho osobnej knižnice. Knižnica bude po 
zapísaní sprístupnená pre bádateľov. Okrem toho knižnici daroval 9 titulov, ktoré budú súčasťou zbierkového fondu 
Ľubovnianskeho múzea - historickej knižnice. 
 



Počet a zloženie zamestnancov 
Zamestnanci Z SV ÚSV VŠ 1. st. VŠ 2. st. VŠ 3. st. Celkom 

Vedúci zamestnanci 0 0 0 0 2 0 2 

Odborní zamestnanci 0 0 1 0 5 1 7 

THP 0 0 3 2 2 0 7 

Ostatní 0 2 12 0 0 0 14 

Spolu 0 2 16 2 9 1 30 
 
Pohyb zamestnancov 

Noví 3 

Odišli 8 
 
Poznámka k personáliám zamestnancov: 
V roku 2016 boli v rámci Ľubovnianskeho múzea - hrad dve zamestnankyne na rodičovskej dovolenke. Pracovný kolektív 
Ľubovnianskeho múzea - hradu sa sezónne rozširuje pracovníkmi, ktorí pracujú v rámci dohôd (brigádnická činnosť, dohody o 
vykonaní práce) ako aj v rámci podpory zamestnanosti prostredníctvom UPSVaR). 
 
Návštevnos ť a vstupné 

Názov 
Návštevníci 

Vstupné 
celkom zahrani ční neplatiaci do 18 rokov 

Hrad Ľubovňa 113 730 42 414 0 35 917 331 894,40 € 

Múzeum ľudovej architektúry - skanzen 71 823 20 957 0 23 618 61 705,91 € 

Výstava Ars liturgica ... Nowy Sącz 342 342 0 0 0,00 € 

Hrad Ľubovňa ako sídlo spišského zálohu 1 723 1 723 0 0 0,00 € 

Spolu 187 618 65 436 0 59 535 393 600,31 € 
 
Finan čný rozpo čet 
Bežný transfer 775 108,00 € 

z toho 

na mzdy (bez OON) 261 789,00 € 

výstavy a expozície 0,00 € 

edičnú činnosť 7 767,00 € 

reštaurovanie a konzervovanie – dodávateľsky 37 171,66 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom 3 190,00 € 

z 

fondu reprodukcie 0,00 € 

účelových dotácií 0,00 € 

vlastných zdrojov 3 190,00 € 

Kapitálové výdavky 22 581,00 € 

z toho nákup zbierkových predmetov 3 190,00 € 

Vlastné výnosy a tržby, celkom 439 358,08 € 

z toho 
tržby zo vstupného 393 600,31 € 

tržby z prenájmu 17 531,77 € 

Granty 

tuzemské 48 005,00 € 

zahraničné 0,00 € 

zahraničné transfery 0,00 € 
 
Poznámka k návštevnosti a financovaniu: 
Návštevnosť platiacich návštevníkov v roku 2016 stúpla oproti roku 2015 v Ľubovnianskom múzeu - hrad o 30 %. Okrem toho sa 
v Ľubovnianskom múzeu - hrade v roku 2016 uskutočnili v priestore hradnej expozície dve stále výstavy, dve dovezené výstavy 
a jedna dočasná výstava. Návštevnosť týchto výstav je započítaná v návštevnosti hradu Ľubovňa. Rovnako v roku 2016 boli 
uskutočnené v priestore Múzea ľudovej architektúry dve výstavy - stála výstava a jedna dočasná výstava. Návštevnosť týchto 
výstav je zahrnutá v návštevnosti Múzea ľudovej architektúry. Zároveň bola jedna výstava prezentovaná v podhradí hradu 
Ľubovňa.  
Hodnota bežného transfera predstavuje príspevok od zriaďovateľa múzea. Celkovo výnosy spolu (príspevky, granty, tržby etc.) 
činia 439 358,08 €. Ľubovnianske múzeum - hrad na svoju hlavnú činnosť potrebovalo v roku 2016 náklady vo výške 473 102,17 
€.  
 Okrem reštaurovania a konzervovania dodávateľským spôsobom, Ľubovnianske múzeum - hrad zamestnáva dvoch 
konzervátorov, z toho dôvodu je celková suma vynaložená na konzervovanie, reštaurovanie a povrchové ošetrenie zbierkových 
predmetov vo výške 37 171,66 €. 
Od roku 2011 je Ľubovnianske múzeum - hrad rozpočtovou organizáciou, preto všetky vynaložené prostriedky pochádzajú z 
účelových dotácií alebo z príspevkov zriaďovateľa. Z tohto dôvodu nemôže múzeum vynakladať finančné prostriedky z vlastných 
zdrojov.  
V hodnote zo vstupného je čiastka 9 105,00 € tržbou z kultúrnych poukazov. Tuzemské granty predstavujú príspevok od mesta 
Stará Ľubovňa a dotácia MK SR a FPU na rok 2016 v hodnote 48 005,00 €, a to: Múzeum pre všetkých - 8000,00 €, Obnova 
gotického paláca na Hrade Ľubovňa - 9 000,00 €, Odborné ošetrenie dekoratívnych častí neznámej oltárnej architektúry 
a drevených plastík - 10 000,00 €, Hrad Ľubovňa - zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov horného hradu - gotická veža 



- 2 800,00 €, Vybavenie otvoreného depozitára odevu v Ľubovnianskom múzeum - hrad v Starej Ľubovni - 11 000,00 € a Kniha 
testamentov mešťanov mesta Stará Ľubovňa - 1 500,00 €. 
 
Sumárny preh ľad údajov o činnosti múzea 
Kategória údajov Vykazovaný rok 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP v danom roku: 743 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 762 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku: 87 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 87 

Celkový počet kusov neskatalogizovaných zbierkových predmetov: 675 

Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných elektronicky: 11 458 

Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu: 543 

Celkový počet expozícií 2 

z toho nové expozície: 0 

Celkový počet výstav 11 

z toho 

vlastné 5 

prevzaté 0 

dovezené zo zahraničia 2 

vyvezené do zahraničia 2 

reprízy 0 

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí: 33 

Celkový počet návštevníkov 373 177 

z toho 
expozície a výstavy 187 618 

kultúrno-vzdelávacie podujatia: 185 559 

Celkový počet pracovníkov 30 

z toho VŠ 12 

Bežný transfer 775 108,00 € 

Vlastné výnosy 439 358,08 € 
 
 

  


