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Návrh na uznesenie 

Zastupiteľstvo PSK schvaľuje: 

 

A.1 predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu  

„Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 000 000 eur, v tom bežné výdavky 300 000 

eur, kapitálové výdavky 700 000 eur, 

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 50 450 eur, v tom bežné výdavky 50 450 eur, 

 

A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 

Výzva:    Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameranej na podporu obnovy 

a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01)  vyhlásenej Úradom vlády Slovenskej republiky 

v roku 2019 

 

Názov projektu: Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej 

hradby a 3. nádvoria 

 

Rozpočet projektu: 

Žiadané:                    949 550,- € (bežné a kapitálové výdavky) 

Spolufinancovanie:     50 450,- € (bežné výdavky) 

Celkový rozpočet:  1 000 000,- € (bežné výdavky 300 000 eur, kapitálové výdavky 700 000 

eur) 

 

Partneri projektu: 

Partner č.1: Vardohus MuseumForeing, Nordre Langgatero, 9950, VARDO, Nórsko 

Partner č.2: ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach 

Partner č.3: Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa 

 

Zdôvodnenie a ciele projektu: 

Hlavným cieľom projektu je odstránenie havarijného stavu, rekonštrukcia a záchrana 

severovýchodnej hradby hradu, vojenských kasární zo 17. stor., hradnej studne/cisterny, 

pamiatkové výskumy, projektová dokumentácia, sanácia terénu, pilotáž, odvodnenie, ochrana, 

(konzervácia kultúrnych nálezových vrstiev, dostavby hradného múru použitím pôvodného 

materiálu). Ďalej je to vytvorenie archeologickej expozície a prezentácia vojenských kasární 

formou tradičných remesiel a moderných technológií – zabezpečenie ochrany priestoru 

archeologického náleziska, technické zabezpečenie a príprava priestoru expozície, libreto 

expozície, grafická vizualizácia expozície, výber zbierok, poistenie zbierok a technické 

riešenie.  

 

 

 



Plán aktivít: 

1. Obnova  NKP – hradu Ľubovňa (rekonštrukcia a záchrana severovýchodnej fortifikácie 

hradu, vojenských kasární zo 17. stor., hradnej studne/cisterny) 

2. Prezentácia archeologickej lokality – vojenské kasárne formou tradičných remesiel 

a moderných technológií 

3. Sokoliarsky hrad Ľubovňa (stála scéna sokoliarov na hrade Ľubovňa, ukážka 

sokoliarskeho remesla, AVES terapia – práca s hendikepovaným návštevníkom) 

4. Stredoveká každodennosť/tvorivé dielne zamerané na hradné remeslá (alchymista, 

parfumér, kováč, medicína, pestovanie bylín, stredoveké hry a zábavky).  

 

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

dňa 23. 1. 2020 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť:  

 

A.1 predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu  

„Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 000 000 eur, v tom bežné výdavky 300 000 

eur, kapitálové výdavky 700 000 eur, 

 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 50 450 eur, v tom bežné výdavky 50 450 eur, 

 

A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


