
Múzeum v Kežmarku, Kežmarok 2016 
 
Všeobecné údaje o múzeách  
Rok:  2016 
Múzeum:   Múzeum v Kežmarku 
Ulica a číslo:  Hradné námestie 42 
Obec:   Kežmarok 
PSČ: 060 01 
Telefón:  +421 52/ 452 26 19 
Fax:  +421 52/ 452 35 26 
E-mail:  riaditelka.muzea@kezmarok.com 
WWW stránka:  www.kezmarok.com 
Štatutárny orgán:  Mgr. Erika Cintulová 
Riadite ľ: Mgr. Erika Cintulová 
 
Zatriedenie  
Zriaďovate ľ: kraj 
Geografické h ľadisko:  Prešovský kraj 
Príslušnos ť k SNM:  nie 
 
Pobočky a vysunuté expozície 
Názov Adresa Kontakty 

Kežmarský hrad Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok +421 52/ 452 26 19 

Meštiansky dom Hlavné námestie 55, 060 01 Kežmarok +421 52/ 452 29 06 

Meštiansky dom 2 MUDr. Alexandra 11, 060 01 Kežmarok +421 52/ 452 41 43 

Bašta Priekopa 2263, 060 01 Kežmarok  
Celkový po čet pobo čiek a vysunutých expozícií:  4 
 
Všeobecné problémy: 
Rok 2016 priniesol Múzeu v Kežmarku investície. Po februárovom výjazdovom zasadnutí vlády SR boli Múzeu v Kežmarku 
pridelené finančné prostriedky vo výške 250 000,- € na opravu hradu. Zároveň Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ zo 
svojho rozpočte odsúhlasil sumu vyše 600 tis. € na I. etapu rekonštrukcie Kežmarského hradu. Po vyše 30 rokoch išlo o prvú 
väčšiu investíciu, ktorá bola určená na sanačné práce, reštaurátorské práce, výmenu okien a dverí. Samotným prácam 
predchádzal archeologický a architektonický prieskum. Rekonštrukcia hradu sa začala realizovať od mája 2016. V mesiaci 
december boli práce prerušené z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Zároveň Múzeum v Kežmarku v roku 2016 
získalo finančné prostriedky od Prešovského samosprávneho kraja na vypracovanie projektovej dokumentácie na II. etapu 
rekonštrukcie hradu, ktorá bola vypracovaná a odovzdaná koncom roka 2016.  
Z vlastných finančných prostriedkov sme urobili výmenu zastaralého a poruchového osvetlenia v expozíciách Obrazáreň, 
Strelecký spolok, Sakrálne umenie a Kežmarok a Tatry.  
Aj napriek prebiehajúcim rekonštrukčným prácam všetky naplánované aktivity múzea sa uskutočnili bez akýchkoľvek väčších 
obmedzení. Potešiteľným pre nás zostáva ten fakt, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla aj návštevnosť objektov 
múzea o vyše 12 %. Okrem expozičnej a výstavnej činnosti sa v priestoroch hradu počas roka uskutočnili tieto podujatia, na 
ktorých sme participovali buď ako spoluorganizátori, alebo ako hlavný organizátor: 
1/ Prvým podujatím v novom roku bolo v mesiaci január kladenie vencov na hradnom nádvorí pri príležitosti oslobodenia 
Kežmarku. 
2/ V roku 2016 sme si pripomenuli 100. výročie úmrtia nášho významného kežmarského lekára a prvého röntgenológa v Uhorsku 
- MUDr. Vojtecha Alexandra. Túto významnú osobnosť medzinárodného významu sme si pripomenuli aj vďaka výstave 
sprístupnenej vo výstavných priestoroch múzea na Ul. MUDr. Alexandra - "MUDr. Vojtech Alexander 1857 - 1916" . Po skončení 
výstavy sme vzhľadom ku množstvu faktografických údajov aj ku množstvu existujúcich zbierkových predmetov pristúpili ku 
reinštalácii expozície s rovnomenným názvom, ktorá sa nachádza v priestoroch hradu. 
3/ V súvislosti s blížiacou sa historickou udalosťou - 110. výročím prevozu pozostatkov posledného majiteľa Kežmarského hradu 
- Imricha Thőkőlyho z tureckého mesta Izmid do Kežmarku - sme nadviazali spoluprácu s generálnym konzulom Maďarskej 
republiky. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí aj na Kežmarskom hrade, aj na konzuláte Maďarskej republiky v Košiciach. Tieto 
stretnutia sa neskoršie premietli aj na príprave samotných osláv aj pri príprave ďalších podujatí v roku 2017.  
4/ Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Kežmarok v spolupráci s Múzeom v Kežmarku tradične každý rok iniciuje "Krížovú cestu" na 
Kežmarskom hrade, aby tak priblížila udalosti na Kalvárii v netradičnom prostredí hradu. Toto sviatočné duchovné posolstvo 
podané dramatizovanou formou textov, obohatené skladbami chrámového zboru, sa uskutočnilo na nádvorí hradu na Veľkonočný 
piatok - 25. marca 2016. V rámci kultúrno-vzdelávacích podujatí sme ponúkli školám v termíne od začiatku marca "Veľkonočné 
tvorivé dielne", ktoré boli spojené s prednáškou o regionálnych veľkonočných obyčajoch a zvykoch. Tvorivé dielne absolvovalo 
vyše 150 žiakov. 
5/ V dňoch od 6. apríla do 6. mája 2016 si mohli návštevníci múzea pozrieť na Ul. MUDr. Alexandra autorskú výstavu Antona 
Bilinu. 
6/ Vďaka úspešne prebiehajúcemu archeologickému výskumu na diaľnici Jánovce - Jablonov archeologička múzea Mgr. Marta 
Kučerová sa podieľala na spracovaní propagačných materiálov "Archeopoint" z výstavby diaľnice D1 Jánovce - Jablonov. 
7/ 1. mája 2016 sme slávnostne odštartovali letnú turistickú sezónu na Kežmarskom hrade. Podujatie bolo spojené s oslavou Dňa 
matiek. Bohatý kultúrny program na nádvorí hradu (SHŠ Cohors, Dorotka z Fidorkova, kúzelník Wolf, DFS Maguráčik) bol vo 
večerných hodinách ukončený šansónovým koncertom v hradnej kaplnke. V priestoroch hradu sme počas celého dňa evidovali 
rekordnú návštevnosť - vyše 3000 turistov.  
8/ 9. mája 2016 sa na nádvorí hradu uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia Československa Sovietskou 
armádou. 
9/ Múzeum v Kežmarku sa v roku 2016 zapojilo do 1. ročníka podujatia "Noc literatúry". Ide o verejné čítanie európskej literatúry 
v preklade do jazyka danej krajiny v 70 európskych krajinách, z toho v 13 mestách na Slovensku - na nezvyčajných, turisticky 
atraktívnych miestach. 14. mája 2016 si tak mohli návštevníci Kežmarského hradu vypočuť ukážku z diela Sibylle Berg - "Ozaj, a 



už som ti rozprávala?" v podaní šéfredaktora RTVS Marcela Hanáčka. Podujatia takéhoto charakteru plánujeme organizovať v 
prostredí hradu aj v budúcom roku. 
10/ 12. mája 2016 vo výstavných priestoroch múzea sme sprístupnili výstavu "Výtvarná tvorba žiakov a absolventov ZUŠ v 
Kežmarku". 
11/ 14. mája 2016 sa v rámci podujatia "Noc múzeí a galérií" uskutočnil v hradnej kaplnke vo večerných hodinách koncert skupiny 
La Speranza, po ktorom nasledovali netradičné večerné prehliadky hradu. 
12/ 24. mája 2016 sa na Kežmarskom hrade uskutočnilo celoslovenské stretnutie približne 140 archivárov, ktorí navštívili 
expozície hradu, informovali sa o histórii Kežmarku a hradu. 
13/ Od 30. mája do 02. júna 2016 opäť Kežmarský hrad ožil netradičnou rozprávkou "...a musí byť princezná!" . Ako po minulé 
roky, aj tento rok nádherné kulisy, autorské piesne od Róberta Mankoveckého, výkony hercov, divadelné kostýmy, atraktívne 
zákutia hradu prilákali do hradu 5240 divákov.  
14/ 5. júna 2016 nádvorie hradu patrilo celoslovenskému "Festival krojovaných bábik". 
15/ 51. ročník Literárneho Kežmarku bol venovaný Kežmarku a Tatrám. Uskutočnil sa 9. júna v Kežmarku a Múzeum v Kežmarku 
opäť aj tento rok sa spolupodieľalo na jeho organizácii. 
16/ Pri príležitosti osláv 110. výročia prevozu pozostatkov Imricha Thőkőlyho do Kežmarku sa v areáli hradu uskutočnil 10. júna 
2016 4. ročník Festivalu študentského remesla v historizujúcom duchu 17. storočia. Študenti stredných škôl z celého Slovenska 
odprezentovali svoje profesie, nechýbal ani bohatý kultúrny program.  
17/ Už v poradí XXI. ročník medzinárodného podujatia Sviatok kultúry a vzájomnosti sa uskutočnil 24. júna v Kežmarku. Tradičné 
podujatie sa začalo slávnostnou vernisážou výstavy "Rozdelené spomienky" vo výstavnej sieni múzea 24.júna 2016. Festival 
pokračoval na druhý deň kultúrnym programom na nádvorí hradu. 
18/ 30. júna 2016 pracovníci múzea pripravili pre žiakov základných škôl "Prázdninovú noc na hrade", ktorá bola spojená s rôznymi 
súťažami a hrami. Program skončil vo večerných hodinách v podkroví hradu premietaním filmov. 
19/ V dňoch 8. - 10. júla 2016 sa v Kežmarku uskutočnil medzinárodný festival Európske ľudové remeslo, ktoré mesto organizuje 
pravidelne každý rok druhý júlový víkend. Aj tento rok Múzeum v Kežmarku si pripravilo pre svojich návštevníkov zaujímavý 
program: pre deti sme počas 3 dní reprízovali rozprávku "...a musí byť princezná!". Vo večerných hodinách sa v priestoroch hradu 
odohrával každých 20 minút príbeh "Sára" v rámci cyklu Krvavé dejiny XIV. Tento rok sa námetom stalo obdobie holokaustu so 
zameraním na Kežmarok. Počas štyroch večerov si predstavenie pozrelo 2549 návštevníkov. O toto zaujímavé divadelné 
vystúpenie bol v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mimoriadny záujem. O časť z tohto divadelného predstavenia prejavil 
záujem aj Ústav pamäti národa. 
20/ V dňoch 25. - 29. júla nádvorie hradu ožilo "Letným divadelným festivalom", počas ktorého sa divákom predstavili amatérske 
divadelné súbory z celého Slovenska. 
21/ V rámci projektu "Zlatý vek gitary - Gitara v Európe" si mohli návštevníci hradnej kaplnky vypočuť ranoromantickú hudbu 19. 
storočia . 
22/ V termíne od 30. júla do 6. augusta 2016 sa na nádvorí hradu uskutočnil "Filmový festival". Atraktivita prostredia, aj samotný 
výber filmov vysoko prekročil návštevnosť z minulého roku (vyše 1000 divákov). 
23/ V dňoch 13. - 14. augusta sme sa zúčastnili na podujatí SÚHRADNICE, ktoré pripravilo SNM - Spišské múzeum v Levoči.  
24/ 19. augusta 2016 hradná kaplnka ožila tónmi Barokovej komornej hudby s lutnou. 
25/ Oslavy 72. výročia SNP sa v Kežmarku uskutočnili 28.8.2016. Program bol rozdelený na slávnostnú časť, ako bolo kladenie 
vencov a slávnostné príhovory na nádvorí hradu. Ďalšou časťou programu boli ukážky bojov v parku za hradom. V závere 
programu si mohli účastníci programu pozrieť na nádvorí hradu film "Pieseň o sivom holubovi". 
26/ Dňa 17. septembra 2016 sa na nádvorí hradu uskutočnila lezecká súťaž BANANE BOULDER KING. Recipročne organizátori 
podujatia nám pomohli pri takých výškových prácach, ako bolo očistenie hladomorne, oprava strechy na meštianskom dome a 
vyčistenie hradnej studne. 
27/ 22. septembra sa v Kežmarskom hrade stretli hovorcovia samosprávnych krajov Slovenska, ktorí si prezreli expozície múzea, 
informovali sa o rekonštrukcii hradu a o pripravovaných podujatiach múzea. 
28/ Odborní zamestnanci múzea Mgr. Ivana Ščensná, Mgr. Maroš Semančík a Mgr. Marta Kučerová v rámci spracovávania 
vedecko-výskumnej úlohy spracovávali počas roka tému "Hedvig Mária Szirmay". Výstupom z tejto úlohy bola výstava vo 
výstavnej sieni mesta Kežmarok s rovnomenným názvom. 
29/ Vo výstavnej sieni múzea bola od 10. októbra sprístupnená výstava "Móda 19. storočia" z autorskej dielne poľskej autorky Dr. 
Marie Molendy, ktorá bola doplnená aj zbierkovými predmetmi z Múzea v Kežmarku. 
30/ Pri príležitosti osláv 110. výročia prevozu pozostatkov posledného majiteľa Kežmarského hradu Imricha Thőkőlyho z 
tureckého mesta Izmid do Kežmarku sa od 16. októbra v Kežmarku uskutočnila séria spomienkových podujatí - Literárny večer v 
hoteli Hviezdoslav, prezentácia jedál uhorskej kuchyne, slávnostné bohoslužby, beseda v regionálnej televízii. Program vyvrcholil 
21. októbra seminárom v obrazárni hradu, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia mestskej a štátnej samosprávy, konzul Maďarskej 
republiky, historici, médiá aj široká verejnosť. Po skončení seminára nasledovala pietna spomienka kladenia vencov pri mauzóleu 
Imricha Thőkőlyho v novom evanjelickom kostole v Kežmarku. Celodenný program bol ukončený v drevenom evanjelickom 
kostole v Kežmarku koncertom - ukážky tvorby uhorských autorov. Jedným z hlavných organizátorov týchto podujatí bolo Múzeum 
v Kežmarku. 
31/ Dňa 13. decembra 2016 sa pri evanjelickom kostole uskutočnilo slávnostné podujatie - osadenie kópie sochy Svetlonosky, 
ktorej originál po dokompletizovaní bol umiestnený v expozícii v hrade. 
Rok 2016 sme úspešne zvládli aj napriek množstvu podujatí, prebiehajúcim rekonštrukčným prácam a zvýšenému počtu 
návštevníkov. Všetky naše aktivity by nebolo možné zvládnuť bez plného pracovného nasadenia zamestnancov múzea, bez ich 
entuziazmu a dobrej organizácii práce. 
 
Ochrana zbierkového fondu 
Priestory Plocha (m 2) EPS PSN 

Expozičné priestory 1 842,61 čiastočne áno 

Výstavné priestory 147,00 nie áno 

Depozitárne priestory 1 023,80 čiastočne čiastočne 

Pracovne 170,53 čiastočne áno 

Prednáškové miestnosti 40,80 nie áno 

Dielne a laboratóriá 175,75 čiastočne áno 

Iné priestory 1 783,00 čiastočne áno 



Priestory Plocha (m 2) EPS PSN 

Spolu 5 183,49 – – 
 
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
 Počet kusov Finan čné náklady 

Vlastnými prostriedkami 41 0,00 € 

Dodávateľsky 56 0,00 € 

Spolu 97 0,00 € 
 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu: 
Pretrvávajúcim nedostatkom sú zlé klimatické podmienky v depozitároch aj v expozíciách v hrade, kde nie je možné udržiavať 
dostatočnú teplotu a vlhkosť pre nedostatok finančných prostriedkoch. Istá náprava nastala po zakúpení odvlhčovačov do 
depozitárov múzea z dotácie MK SR a pri temperovaní niektorých depozitároch (administratíva, meštiansky dom na Hlavnom 
námestí č. 55). 
 
Poznámka k ochrane zbierkového fondu: 
Všetky pracoviská múzea sú napojené na EZS, časť depozitárov je chránená mechanickými zábranami. V jednom objekte sa 
nachádza EPS. 
Využili sme možnosť konzervovať naše zbierkové predmety v Digitalizačnom centre v Banskej Bystrici, kde predmety boli ošetrené 
a zároveň aj zdigitalizované bezodplatne. 
 
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 246 260 0 0 51 54 194 204 0 0 2 2 

Etnografia 15 16 2 2 1 1 12 13 0 0 0 0 

Dejiny umenia 29 29 0 0 21 21 8 8 0 0 0 0 

Iné spoločenské vedy 12 13 0 0 10 11 0 0 0 0 2 2 

Spolo čenské vedy spolu 302 318 2 2 83 87 214 225 0 0 4 4 

Prírastky spolu 302 318 2 2 83 87 214 225 0 0 4 4 
 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala:  1 
 
Poznámka k akvizi čnej činnosti: 
Najviac zbierkových predmetov múzeum získalo darom a kúpou. Ako vyplýva zo štatistiky, najviac akvizícií bolo z odboru histórie. 
 
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 1 966 2 961 1 066 1 135 0 0 0 0 

História 10 300 12 166 10 632 11 798 355 370 0 0 

Etnografia 1 613 1 957 1 634 1 918 15 15 0 0 

Dejiny umenia 5 044 6 583 5 534 6 509 16 16 0 0 

Dejiny hudby 30 37 31 38 0 0 0 0 

Numizmatika 1 759 2 711 1 757 2 709 43 43 0 0 

Iné spoločenské vedy 2 194 2 853 2 164 2 818 0 0 0 0 

Spolo čenské vedy spolu 22 906 29 268 22 818 26 925 429 44 4 0 0 

Zbierky spolu 22 906 29 268 22 818 26 925 429 444 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 22 845 29 124 22 706 26 915 9 841 22 981 
 
Poznámka k evidencii zbierkového fondu a k elektron ickému spracovaniu zbierok: 
Zbierkové predmety sú priebežne spracovávané v systéme ESEZ 4G. 
 



Expozi čná činnos ť 
Názov expozície Adresa Rok Druh Úpravy Katalóg 

Kežmarok - stredoveké mesto Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 

1986 hradná expozícia  Kežmarský hrad 

Historické zbrane Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 1986 hradná expozícia  Kežmarský hrad 

Hradná kaplnka 
Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 1986 hradná expozícia  Kežmarský hrad 

Kežmarok a Tatry Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 

1990 hradná expozícia  Kežmarský hrad 

Meštianska bytová kultúra na 
Spiši 

Hlavné námestie 55 
060 01 Kežmarok 1994 pamätná izba, dom  

Expozícia Meštianska 
bytová kultúra na Spiši 

Spolok spišských lekárov a 
lekárnikov 

Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 

1996 hradná expozícia  Kežmarský hrad 

Život a dielo MUDr. Vojtecha 
Alexandra 

Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 1996 hradná expozícia reinštalácia Kežmarský hrad 

Kežmarok v 19. a 20. storočí Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 

1996 hradná expozícia  Kežmarský hrad 

Rodina Thokoly a Kežmarok Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 2005 hradná expozícia  Kežmarský hrad 

Židovská komunita v Kežmarku 
Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 2005 hradná expozícia  Kežmarský hrad 

Expozícia sakrálneho umenia Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 

2008 hradná expozícia  nie 

Expozícia automobilových a 
motocyklových veteránov 

Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 2008 hradná expozícia  nie 

Portrétna maľba a nábytok v 17. 
- 19. st. na Spiši 

Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 

2011 hradná expozícia  nie 

Cechy a remeslá Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 2016 hradná expozícia reinštalácia Kežmarský hrad 

Strelecký spolok Hradné námestie 42 
060 01 Kežmarok 

2016 hradná expozícia reinštalácia Kežmarský hrad 

 
Spolo čenskovedné expozície:   0 Nové expozície:   0 
Prírodovedné expozície:   0 Celkový po čet expozícií:   15 
Hradné expozície:   14 
Pamätné izby, domy:   1 
Expozície v prírode:   0 
 
Výstavná činnos ť 

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

Vianočný salón 
Klub 
kežmarských 
výtvarníkov 

Meštiansky dom na 
Ul. Alexandra 11 

4.12.2015 - 
22.1.2016 

prevzatá spoločenskovedná 147 nie 

MUDr. Vojtech 
Alexander 

Múzeum v 
Kežmarku 

Meštiansky dom na 
Ul. Alexandra 11 

3.2.- 24.3 vlastná spoločenskovedná 147 nie 

Anton Bilina - výber z 
tvorby Anton Bilina Meštiansky dom na 

Ul. Alexandra 11 6.4. - 6. 5. prevzatá spoločenskovedná 147 nie 

Výtvarná tvorba žiakov 
a absolventov ZUŠ ZUŠ Kežmarok 

Meštiansky dom na 
Ul. Alexandra 11 12.5. - 21.6. prevzatá spoločenskovedná 147 nie 

Rozdelené spomienky 
Karpato-
nemecký 
spolok 

Meštiansky dom na 
Ul. Alexandra 11 

24.6. - 31.8 prevzatá spoločenskovedná 147 nie 

Hrnčiarske remeslo a 
kežmarskí kníhtlačiari 

Múzeum v 
Kežmarku 

Výstavná sieň 
Barónka 

8.7. - 5.8. vlastná spoločenskovedná 170 nie 

Hedvig Mária Szirmay Múzeum v 
Kežmarku 

Výstavná sieň 
Barónka 6.10 - 11.11 vlastná spoločenskovedná 170 nie 

Móda 19. storočia 
Múzeum v 
Kežmarku a 
Maria Molenda 

Meštiansky dom na 
Ul. Alexandra 11 

11.10. - 
31.12.2016 

dovezená zo 
zahraničia spoločenskovedná 147 nie 

Celkový po čet výstav:  8 
 
Poznámka k expozi čnej a výstavnej činnosti: 
Počas roka bola dokončená reinštalácia expozície Cechy a remeslá, uskutočnila sa reinštalácia expozície Strelecký spolok, kde 
boli demontované staré vitríny a urobila sa nová inštalácia exponátov a taktiež sa zrealizovala reinštalácia expozície venovanej 
MUDr. V. Alexandrovi. 
 
Vedeckovýskumná činnos ť 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie od - 
do Odbor Výstup 

Prestavba Hradnej školy v Kežmarku Mgr. Maroš Semančík 
január - 
december dejiny umenia iné 



Názov úlohy Riešitelia Trvanie od - 
do Odbor Výstup 

História školstva v Kežmarku v 19. - 21. storočí Mgr. Vladimír Ševc 
január - 
december história iné 

Strelecký spolok v Kežmarku Mgr. Vladimír Ševc september - 
december história scenár 

expozície 
Rekonštrukcia Kežmarského hradu I. etapa - 
archeologický výskum Mgr. Marta Kučerová jún-november archeológia iné 

Staré komunikácie na území Spiša - I. etapa Mgr. Marta Kučerová Mgr. 
Martin Stejskal 

apríl - október archeológia iné 

Hedvig Mária Szirmay Mgr. Ivana Ščensná Mgr. 
Maroš Semančík jún - október história scenár výstavy 

Dokumentácia a mapovanie drobnej sakrálnej 
architektúry v okrese Kežmarok 

Mgr. Marta Kučerová Mgr. 
Ivana Ščensná 

október - 
november 

etnografia iné 

MUDr. Vojtech Alexander Mgr. Erika Cintulová január - apríl história prednáška 
Prevoz pozostatkov Imricha Thőkőlyho do 
Kežmarku Mgr. Erika Cintulová máj - október história prednáška 

Kultúra v Kežmarku po roku 1946 Mgr. Erika Cintulová január - 
december 

história monografia 

Celkový po čet vedeckovýskumných úloh:  10 
 
Poznámka k vedeckovýskumnej činnosti: 
Odborní zamestnanci múzea pomáhali študentom stredných a vysokých škôl pri písaní seminárnych, bakalárskych, 
magisterských a doktorandských prác. Jeden zamestnanec sa podieľal ako spoluautor na príprave Monografie Kežmarku. 
Zároveň odborní zamestnanci múzea v rámci spolupráce so školami zrealizovali v priestoroch múzea aj na školách vyučovacie 
hodiny v súlade s aktualizovanými témami vyučovacích hodín na rok 2016. 
 
Publika čná činnos ť pracovníkov múzea 

Monografie 0 

Náklad monografií 0 

Štúdie 2 

Články v odbornej tlači 4 

Recenzie 0 

Popularizačné články 29 
 
Edičná činnos ť 
Názov Rozsah Jazyk Náklad Druh titulu Zodpovedný 

Husiti a bratríci na Slovensku 208 slovenský 250 zborník Mgr. Erika Cintulová 
Celkový po čet vydaných titulov:  1 
 
Poznámka k publika čnej a edi čnej činnosti: 
Publikácia Husiti a bratríci bola vydaná v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom v Starej Ľubovni a s múzeom v Červenom Kláštore. 
 
Kultúrno-vzdelávacia činnos ť 
Kultúrno -vzdelávacie 
podujatia Počet podujatí Počet 

návštevníkov 
z toho 
neplatiacich Náklady Príjmy 

Vzdelávacie programy 43 556 0 110,26 € 445,50 € 

Lektoráty 0 0 0 0,00 € 0,00 € 

Prednášky a besedy 1 90 0 0,00 € 0,00 € 

Kultúrne podujatia 8 11 622 3 600 20 815,90 € 35 422,00 € 

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

Iné podujatia 13 5 072 5 072 0,00 € 0,00 € 

Spolu 65 17 340 8 672 20 926,16 € 35 867,50 € 
 
Propagácia múzea 

V tlači 123 

V rozhlase 14 

V televízii 61 

Na internete 73 

Exteriérová reklama 27 

Direct mailing 23 814 
 
Odborná metodická činnos ť 
Odborní zamestnanci múzea metodicky usmerňujú a poskytujú informácie z rôznych oblastí histórie regiónu (archeológia, literárna 
história, architektúra, história Kežmarku a okolia a pod.) pre potreby publikačnej činnosti, propagačnej, študijnej a pod.. 



 
Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a k propagácii múzea: 
Direct mailing - 23 814. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti zamestnanci múzea už 7. rok úspešne realizujú tvorivé dielne pre 
žiakov základných a stredných škôl v období pred veľkonočnými sviatkami a v čase adventu. Našou snahou je priblížiť tradície, 
zvyky a obyčaje našich predkov predovšetkým mladej generácii. Okrem toho už niekoľko rokov úspešne prebiehajú v priestoroch 
múzea vyučovacie hodiny, ktoré sme vypracovali na základe učebných osnov ZŠ a SŠ v rámci výuky regionálnych dejín. 
 
Knižnica 

 Sieť knižníc 

Počet knižníc 1 

Počet pobočiek 0 

 Knižni čný fond  

Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 0 

Počet historických knižničných dokumentov (HKD) 0 

Knižničné jednotky HKD vykazované v zbierkovom fonde 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 3 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 81 

z toho 

kúpou 3 

darom 78 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Ročný úbytok knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 9 111 

 Výpoži čky a služby 

Výpožičky spolu 120 

z toho 

prezenčné výpožičky 17 

absenčné výpožičky 103 

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 0 

Počet miest v študovniach a čitárňach 0 

Plocha priestorov knižnice v m2 124,00 

 Používatelia 

Počet registrovaných používateľov 4 

Návštevníci knižnice 17 

 Informa čné technológie 

Počet serverov v knižnici 0 

Počet osobných počítačov 1 

Počet PC s pripojením na internet 1 

 Hospodárenie knižnice 

Náklady na nákup knižničných fondov 0,00 € 

 Zamestnanci knižnice 

Počet zamestnancov 1 

z toho s VŠ vzdelaním 0 
 
Poznámka ku knižnici: 
Knižničný fond slúži predovšetkým internej potrebe zamestnancov múzea, ale taktiež aj odbornej verejnosti. 
 
Počet a zloženie zamestnancov 
Zamestnanci Z SV ÚSV VŠ 1. st. VŠ 2. st. VŠ 3. st. Celkom 

Vedúci zamestnanci 0 0 0 0 1 0 1 

Odborní zamestnanci 0 0 5 0 6 0 11 

THP 0 0 1 0 1 0 2 

Ostatní 2 1 1 0 0 0 4 

Spolu 2 1 7 0 8 0 18 



 
Pohyb zamestnancov 

Noví 6 

Odišli 4 
 
Poznámka k personáliám zamestnancov: 
Všetci zamestnanci majú kumulované funkcie, napr. lektor - pokladník, lektor - knihovník, archeológ - etnograf atď.. Vzhľadom 
k rozsahu požadovaných prác a ku vykazovaným aktivitám je daný stav zamestnancov v múzeu už niekoľko rokov 
poddimenzovaný. 
 
Návštevnos ť a vstupné 

Názov 
Návštevníci 

Vstupné 
celkom zahrani ční neplatiaci do 18 rokov 

Hrad 19 040 3 383 352 12 908 52 390,29 € 

Múzeum meštianskej bytovej kultúry 1 574 94 14 475 1 019,87 € 

Výstavná sieň 1 413 32 340 771 375,80 € 

Veterány 2 049 158 0 1 121 4 221,00 € 

Spolu 24 076 3 667 706 15 275 58 006,96 € 
 
Finan čný rozpo čet 
Bežný transfer 229 211,00 € 

z toho 

na mzdy (bez OON) 159 563,00 € 
výstavy a expozície 3 753,00 € 
edičnú činnosť 649,00 € 
reštaurovanie a konzervovanie – dodávateľsky 0,00 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom 308,00 € 

z 
fondu reprodukcie 0,00 € 
účelových dotácií 0,00 € 
vlastných zdrojov 308,00 € 

Kapitálové výdavky 9 700,00 € 
z toho nákup zbierkových predmetov 0,00 € 
Vlastné výnosy a tržby, celkom 109 107,00 € 

z toho 
tržby zo vstupného 93 874,46 € 
tržby z prenájmu 2 322,00 € 

Granty 
tuzemské 12 442,00 € 
zahraničné 0,00 € 
zahraničné transfery 0,00 € 

 
Poznámka k návštevnosti a financovaniu: 
V roku 2016 navštívilo Múzeum v Kežmarku celkovo 41 416 návštevníkov, čo je v porovnaní s rokom 2015 nárast o vyše 12 %. 
 
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: 302 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 318 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku: 429 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 444 

Celkový počet kusov neskatalogizovaných zbierkových predmetov: - 126 

Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných elektronicky: 26 915 

Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu: 97 

Celkový počet expozícií 15 

z toho nové expozície: 0 

Celkový počet výstav 8 

z toho 

vlastné 3 

prevzaté 4 

dovezené zo zahraničia 1 

vyvezené do zahraničia 0 

reprízy 0 

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí: 65 

Celkový počet návštevníkov 41 416 

z toho 
expozície a výstavy 24 076 

kultúrno-vzdelávacie podujatia: 17 340 



Kategória údajov Vykazovaný rok 

Celkový počet pracovníkov 18 

z toho VŠ 8 

Bežný transfer 229 211,00 € 

Vlastné výnosy 109 107,00 € 
 
 

  


