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Návrh na uznesenie: 
 
Zastupiteľstvo PSK  schvaľuje 
 
A1.   predfinancovanie mikroprojektu Múzea v Kežmarku, Hradné námestie 42, Kežmarok 

s názvom: „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej 
obchodnej ceste“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
2014-2020, z vlastných zdrojov PSK, do obdobia refundácie vo výške 83,75 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 22 065,27 € (bežné 
výdavky); 

 
A2.  spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 16,25 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 4 281,33 € (bežné výdavky); 
 
A3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 

Predkladaný materiál informuje o mikroprojekte Múzea v Kežmarku, Hradné námestie 42, 
Kežmarok s názvom: „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej 
obchodnej ceste“, o jeho financovaní, cieľoch a výstupoch. Projekt bol podaný v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 na základe 
výzvy na  predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekty (ďalej 
len „projekt“).  

 
Projekt je financovaný kombináciou zdrojov: 
 
• Európsky fond regionálneho rozvoja EFRR – 73,75 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu, 
 

• štátny rozpočet SR – 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
 

• vlastné zdroje – 16,25 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
 
v zmysle Stratégie financovania Európskych a štrukturálnych investičných fondov a Systému 
finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014-2020 prostredníctvom 
PSK. 
 

Na základe rozhodnutia Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 bol schválený mikroprojekt na dofinancovanie 
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Múzeu v Kežmarku. Projekt bol na 8. 
zasadnutí Výboru dňa 10. 1. 2020 v Nowom Targu schválený, avšak v čase prípravy materiálu 
do Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK dňa 22. 1. 2020, nebolo 
rozhodnutie Múzeu v Kežmarku doručené. 
 

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, Kežmarok ako príspevková organizácia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, žiada o predfinancovanie 83,75% z celkových oprávnených 
výdavkov projektu a spolufinancovanie 16,25% z celkových oprávnených výdavkov projektu 
z vlastných zdrojov PSK. Financovanie projektu je formou refundácie. 

 
Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK Uznesením č. 18/2020 zo 

dňa 23. 1. 2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť  
 

A1.   predfinancovanie mikroprojektu Múzea v Kežmarku, Hradné námestie 42, Kežmarok 
s názvom: „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej 
obchodnej ceste“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
2014-2020, z vlastných zdrojov PSK, do obdobia refundácie vo výške 83,75 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 22 065,27 € (bežné 
výdavky); 

 
A2.  spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A1, a to vo výške 16,25 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 4 281,33 € (bežné výdavky); 
 
A3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 
 



Základné informácie o projekte Múzea v Kežmarku, 
Hradné námestie 42, Kežmarok 

 
 
 
Názov žiadateľa:     Múzeum v Kežmarku  
Názov projektu:   Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na 

poľsko – slovenskej obchodnej ceste 
Číslo projektu:     INT/ET/TAT/1/III/B/0242   
Typ projektu:      spoločný   
Termín realizácie projektu:   február 2020 – január 2021   
Vedúci partner:     Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej 
Projektový partner:     Múzeum v Kežmarku 
Celková hodnota projektu:   135 583,52 €   
Rozpočet pre projektového partnera:  26 346,60 €                 
Financovanie z EFRR:         19 430,61 € (73,75% z celkových opráv. výdavkov projektu) 

Štátny rozpočet:           2 634,66 € (10% z celkových opráv. výdavkov projektu) 
Zdroj PSK - spolufinancovanie:        4 281,33 € (16,25% z celkových opráv. výdavkov projektu) 

 
Financovanie: bežné výdavky:   26 346,60 €  
   

 
Regionálne múzeum Limanowskej zeme a Múzeum v Kežmarku identifikovali 

spoločný problém na oboch stranách hranice týkajúci sa zachovania, ochrany a popularizácie 
jedného z aspektov historicko-kultúrneho dedičstva, akým sú právne základy fungovania miest 
zakladaných na magdeburskom práve a ich vplyv na rozvoj remesiel a obchodu na poľsko-
slovenskom pohraničí. Identifikovali tiež zdroje, ktorými môžu prispieť k mikroprojektu, aby 
tento problém vyriešili. Počas telefonických rozhovorov, elektronickej komunikácie a stretnutia 
dňa 20.5.2019 v Limanowej, partneri spoločne určili ciele mikroprojektu, úlohy, výstupy, 
vecný harmonogram, nevyhnutný rozpočet a očakávané výsledky. Efektom spoločnej prípravy 
plánovaných aktivít je partnerská zmluva vo veci realizácie pripraveného mikroprojektu.  
 

Za vecnú a finančnú realizáciu a za riadenie mikroprojektu zodpovedajú obaja partneri 
– Regionálne múzeum Limanowskej zeme a Múzeum v Kežmarku, partneri budú tiež vecne 
prispievať ku každej realizovanej úlohe.  
Regionálne múzeum Limanowskej zeme sa bude podieľať finančnými prostriedkami vo výške 
88 410,50 eur na realizácii úloh založených na vytvorení stálej výstavy „Limanowa a Kežmarok 
– magdeburské mestá na poľsko-slovenskej obchodnej ceste“ (32 275,00 eur), prezentovaní 
výstavy v Múzeu v Kežmarku a Limanowej (8 605,50 eur) a na rekonštrukcii strechy 
historickej kúrie Marsovcov, ktorá je dôležitým prvkom spoločného kultúrneho dedičstva 
pohraničia (47 530,00 eur). 
 

Projektový partner bude financovať modernizáciu stálej výstavy „Dejiny Kežmarku“ 
(21 250,00 eur), ktorá sa nachádza v Kežmarskom hrade. Jej prezentácia bude realizovaná 
súbežne s otvorením výstavy „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko-
slovenskej obchodnej ceste“, takže nie je potrebné, aby partner znášal dodatočné náklady 
z tohto titulu. 
 
 



Hlavný cieľ mikroprojektu: 
 

Ochrana a popularizácia dejín spoločného hospodárskeho a spoločenského rozvoja 
Limanowej a Kežmarku ako historického a hmotného kultúrneho dedičstva tohto územia. 
 
Špecifické ciele mikroprojektu: 
 
C1: Zachovanie pamiatok súvisiacich s materiálnym kultúrnym a historickým dedičstvom 
poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom prác súvisiacich s ich vhodným sprístupnením 
– na oboch výstavách, ochranou a konzerváciou a s ich popularizáciou a vedeckým 
spracovaním 
C2: Propagácia a motivácia odberateľov na oboch stranách hranice k prehlbovaniu 

poznatkov o procese rozvoja miest pohraničia na základe magdeburských práv novoveku. 
 
Cieľová skupina mikroprojektu 
 

• obyvatelia okresu Limanowa a okresu Kežmarok, ktorí sa zúčastnia na otvorení 
výstav, 

• turisti a obyvatelia, ktorí navštívia výstavy počas trvania expozície, 
• inštitúcie, najmä vzdelávacie a kultúrne, ktoré dostanú vydaný náklad CD nosičov 

s dokumentárnym filmom a publikáciu adresovanú deťom, 
• iné subjekty a individuálne osoby, ktorým bude poskytnutý dokumentárny film 

a publikácia. 
 
Udržateľnosť mikroprojektu 
 

Za udržateľnosť výstupov mikroprojektu bude zodpovedné Regionálne múzeum 
Limanowskej zeme a Múzeum v Kežmarku. Obaja partneri sa budú starať o ďalšie šírenie 
výsledkov projektu a propagovanie jeho efektov. Po ukončení aktivít mikroprojektu bude 
vytvorená výstava natrvalo exponovaná v Regionálnom múzeu Limanowskej zeme 
v miestnostiach stálych expozícií. Expozíciu budú tvoriť: exponáty, výstavné materiály, model 
postavy, rekonštruované oblečenie mešťana, multimediálny kiosk s reprodukciami archívnym 
materiálov z oboch miest, tablet spojený s obrazovkou na stene, grafická prezentácia ulíc mesta 
a texty k výstave a tiež iné materiály, ktoré budú kúpené pri aranžmáne výstavy. Rovnako to 
bude aj v Múzeu v Kežmarku, kde modernizovaná výstava bude stále dostupná vrátane jej 
jednotlivých prvkov a výstavných materiálov. Strecha kúrie Marsovcov rekonštruovaná 
v dôsledku projektu natrvalo zabezpečí túto budovu pred ďalšou degradáciou. Knihy vydané 
v rámci projektu a dokumentárny film budú mnohé roky slúžiť ako didaktické pomôcky 
v školách. 
 

Spolupráca realizovaná medzi limanowským a kežmarským múzeom prispeje 
k nadviazaniu spolupráce v budúcnosti, tematika výstavy pomôže inšpirovať bádateľov 
k ďalšiemu výskumu genézy a rozvoja oboch miest. 
 
Cezhraničný dopad 
 

Spolupráca dvoch múzeí nie je náhodná – má za cieľ zachovanie a popularizáciu dejín 
hospodárskeho a spoločenského rozvoja miest lokovaných na magdeburskom práve. Táto 



skutočnosť ukazuje verejnosti, koľko spoločných prvkov spája poľskú a slovenskú časť 
pohraničia a vytvára tak spoločné kultúrne a historické dedičstvo.  
Výstava „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko-slovenskej obchodnej ceste“ 
bude prezentovaná na slovenskej a poľskej strane, vďaka čomu osloví slovenských aj poľských 
odberateľov a cieľové skupiny. 
 

Verejnosť si uvedomí, že problematika zakladania miest na magdeburskom práve a ich 
fungovania sa týka ľudí na oboch stranách hranice. Výstavy sa týkajú spoločnej historickej 
tematiky, čo podporuje integráciu obyvateľstva z projektového územia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


