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Podtatranské múzeum v Poprade, Poprad  2012 
 

Všeobecné údaje o múzeách 
Rok:  2012 
Múzeum:  Podtatranské múzeum v Poprade 
Ulica a číslo:  Vajanského 72/4 
Obec:  Poprad 
PSČ: 05801 
Telefón: +421 52/ 772 19 24 
Fax: +421 52/ 772 18 68 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk,riaditel@muzeumpp.sl 
WWW stránka: muzeumpp.sk 
Štatutárny orgán: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
Riaditeľ: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
 

Zatriedenie 
Zriaďovateľ: kraj 
Geografické hľadisko: Prešovský kraj 
Príslušnosť k SNM: nie 
 

Pobočky a vysunuté expozície 
 

Názov Adresa Kontakty 

Podtatranské múzeum v Poprade - Spišskej Sobote Sobotské námestie č.33 +421 52/ 772 13 23 

Celkový počet pobočiek a vysunutých expozícií:  1 
 
Všeobecné problémy: 

Podtatranské múzeum v Poprade realizovalo v roku 2012 úlohy stanovené plánom práce a schválené zriaďovateğom - Odbor 
kultúry Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Ďalšie úlohy boli realizované v spolupráci s partnerskými inštitúciami (MK 
SR, SNM, ZMS, a ďalšími). Do zbierkového fondu získalo múzeum spolu 685 kusov zbierkových predmetov (20 ks kúpou, 665 
ks darom). 20 kusov zbierkových predmetov (nábytok), sme zakúpili s finančnou podporou z grantového programu MK SR. 
Okrem financií z podprogramu 2.4 na nákup zbierok, múzeum získalo prostredníctvom podprogramu 2.2 finančné prostriedky 
na konzerváciu 200 ks modrotlačových foriem a finančné prostriedky na technické vybavenie fotoarchívu s cieğom skvalitnenia 
digitálnej dokumentácie a evidencie zbierok. V porovnaní s predchádzajúcim rokom v podprograme 2.9 Kultúrne poukazy sa 
nám podarilo zvýšiť počet prijatých kultúrnych poukazov. Teší nás, ţe aj po stanovení limitov v počte prijímaných KP, narastá 
počet záujemcov o návštevu múzea a podujatí z radov drţiteğov KP. Celkom pripravilo múzeum do grantového programu MK 
SR osem projektov + KP, podporené boli tri projekty + KP. V roku 2012 múzeum realizovalo projekt podporený Nadáciou SPP 
pod názvom Ğudové liečiteğstvo pod Tatrami, v rámci neho sme záujemcom ponúkli tvorivé dielne o ktoré bol mimoriadny 
záujem. Tvorivé dielne sme realizovali aj ako sprievodné podujatie pri príleţitosti Veğkej noci - Veğká noc je pred dverami - 
Vítanie jari v múzeu,  a vysokú návštevnosť mali aj tvorivé dielne organizované ako sprievodné podujatie k výstave Betlehemy - 
Vôňa vianoc v múzeu - pečieme oblátky a medovníčky. Pripravili sme  10 výstav so spoločenskovednou aj prírodovednou 
tematikou. Mimoriadne vysoko hodnotíme výstavy, ktoré sa stretli so zvýšeným záujmom návštevníckej verejnosti. K najviac 
navštevovaným patrili výstavy Energia 3. tisícročia, Archeológia v múzeu, Betlehemy, Zrod jedného mesta ( výstava dovezená 
zo Šalgotarjánu, Maďarsko), Aha deti, čo to letí...Uţ tretí krát sa v našich priestoroch konala výstava Exotického vtáctva, ktorá 
mala  veğkú návštevnosť. Aktívne sa múzeum zapojilo do tradičných podujatí ako napr. Noc múzeí - Medzinárodný deň múzeí, 
DEKD, a pripravilo aj ďalšie samostatné podujatia (exkurzie pre ţiakov ZŠ a SŠ na známu lokalitu v Gánovciach, tvorivé dielne , 
zaujímavé prednášky a ďalšie sprievodné podujatia k výstavám). V spolupráci s krúţkami a klubmi sa v múzeu realizovala 
numizmatická a zberateğská burza, a stretnutia numizmatikov a Mykologického klubu. Kniţnica Podtatranského múzea 
poskytovala v Letnej čitárni sluţby návštevníkom v mesiacoch júl - august, kaţdú stredu od 15.00 - 19.00 hodiny. Čitatelia si v 
príjemnom prostredí "pod holým nebom" mohli prečítať regionálnu tlač a literatúru (viac ako sto titulov).  V priestoroch Letnej 
čitárne pripravilo múzeum kaţdú druhú stredu večer o 20.00 hodine prednášky spojené s obrazovou prezentáciou (spolu 4 krát) 
na tieto témy: Kultové objekty z bronzovej doby na lokalitách Gánovce - Hrádok a Spišský Štvrtok - Barimberg(Mgr. M. Hudák, 
Podtatranské múzeum v Poprade), Ptolemaios I. Sotér I. - zakladateğ helenistického Egypta(Mgr. P. Minarčák, Podtatranské 
múzeum v Poprade), Ğudové liečiteğstvo: Biela mágia na strednom Spiši - minulosť a súčasnosť(Mgr. M. Kočišová, 
Podtatranské múzeum v Poprade), Mayovia a ich kalendár(RNDr. I. Kudzej, CSc., Vihorlatská hvezdáreň a planetárium, 
Humenné - Kolonica). V októbri 2012 sa múzeum po druhý krát zúčastnilo veğkého prezentačného podujatia Dńa Prešovského 
samosprávneho kraja v Prešove, na ktorom sme odprezentovali úspešný projekt Ğudové liečiteğstvo pod Tatrami, spojený s 
ochutnávkou a predajom bylinkových čajov. Zamestnanci(2) múzea sa zúčastnili na projekte M3G (kurátorské štúdiá - exkurzia, 
múzejná pedagogika, exkurzia,závečný seminár), riaditeğka múzea sa zúčastnila konferencie ZMS - Dokumentácia súčasnosti v 
Zuberci (október 2012). Múzeum v roku 2012 realizovalo zvýšený počet kultúrno-vdelávacích podujatí, ktoré boli po 
organizačnej a odbornej stránke pripravené kvalitne a na profesionálnej úrovni. Dôkazom toho bol zvýšený záujem o tieto 
podujatia, napriek citeğnému a pretrvávajúcemu nedostatku zamestnancov. Z týchto dôvodov sa nám nedarí systematicky a 
pravidelne vykonávať niektoré činnosťi na úseku odborného spracovania a evidencie zbierok, výskumnej a publikačnej činnosti. 
Aj v roku 2012 zápasilo múzeum s problémami - nízkym počtom zamestnancov(Podtatranské múzeum v Poprade dlhoročne 
spolupracuje s Okresným úradom práce v Poprade. V roku 2012 u nás realizovali aktivačnú činnosť dvaja zamestnanci 
(konzervátorské práce) a absolventskú prax štyria absolventi(sprevádzanie návštevníkov).  V  súvislosti s dlhodobým 
nedostatkom finančných prostriedkov a nedostatkom zamestnancov, sme niektoré pracovné výkony zabezpečovali opäť 
prostredníctvom dohôd o vykonaní práce(lektorské, konzervátorské, upratovacie práce). Nedostatok finančných prostriedkov 
limitoval takmer všetky naše aktivity, úlohy a činnosti. Neobišli nás ani prevádzkové problémy. Dve havárie (prvá na 
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vykurovacovm systéme a kotolni v objekte pobočky múzea v Poprade - Spišskej Sobote - február 2012) a druhá (porucha 
vodovodnej prípojky do objektu budovy múzea v Poprade - august 2012). Následky oboch havárií sa nám podarilo odstrániť bez 
vaţnejších následkov na majetku, s finančným príspevkom zriaďovateğa - Úradu PSK. Napriek mnohým nedostatkom a 
prekáţkam nás teší stúpajúci záujem a podpora verejnosti, ktorá sa o našu prácu intenzívne zaujíma a motivuje nás k jej 
skvalitňovaniu. V roku 2012 nám v propagácii a kontaktoch s verejnosťou výrazne pomohla aj vlastná webová stránka a 
úspešná spolupráca s našimi dlhoročnými partnermi , spolupracovníkmi a podporovateğmi(PSK, MK SR, SNM, ZMS, AÚ SAV, 
VSM v Košiciach, MTK v Bratislave a ďalšími). 
 

Ochrana zbierkového fondu 
 

Priestory Plocha (m2) EPS PSN 

Expozičné priestory 1 139,00 nie áno 

Výstavné priestory 150,00 nie áno 

Depozitárne priestory 240,00 nie áno 

Pracovne 150,00 nie áno 

Prednáškové miestnosti 107,00 nie áno 

Dielne a laboratóriá 24,00 nie áno 

Iné priestory 604,00 nie čiastočne 

Spolu 2 414,00 – – 

 

Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie 
 

 Počet kusov Finančné náklady 

Vlastnými prostriedkami 38 142,00 € 

Dodávateğsky 200 1 500,00 € 

Spolu 238 1 642,00 € 

 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu: 

Z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku finančných prostriedkov sa nám nepodarilo realizovať komplexnú ochranu depozitárnych 
a expozičných priestorov plynovaním a dezinsekciou. Múzeum s narastajúcim počtom zbierokových predmetov uţ niekoğko 
rokov pociťuje nedostatok depozitárnych priestorov, zbierkové predmety sú uloţené aj v klimaticky nevyhovujúcom 
prostredí(garáţ,povala...) 
 
Poznámka k ochrane zbierkového fondu: 

Ošetrených a očistených bolo v sledovanom roku ďalších 1389 ks zbierkových predmetov.Celkom bolo očistených,ošetrených a 
konzervovavých 1624 kusov zbierok a vynaloţené finančné prostriedky vo výške 1822,00€. 
 

Akvizičná činnosť 
 

 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 171 171 0 0 20 20 151 151 0 0 0 0 

Numizmatika 514 514 0 0 0 0 514 514 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 685 685 0 0 20 20 665 665 0 0 0 0 

Prírastky spolu 685 685 0 0 20 20 665 665 0 0 0 0 

 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala:  2 
 
Poznámka k akvizičnej činnosti: 

V roku 2012 sa nám podarilo získať do zbierkového fondu múzea 685 kusov zbierkových predmetov. Do fondu história - textil, 
odev, odevné a bytové doplnky z prvej  a druhej polovice 20. storočia.Mimoriadnou akvizíciou bolo získanie (darom) pôvodného 
nábytku z lekárne U sv. Michala z Popradu - Spišskej Soboty. Ak sa podarí získať finančné prostriedky na jeho reštaurovanie, 
plánuje múzeum odprezentovať nábytok v stálej expozícii histórie farmácie a medicíny. Ďalšou akvizíciou bola kolekcia 
nábytku(20 ks), zakúpená s podporou grantu MK SR. Akvizícia do fondu numizmatiky predstavovala kolekciu odznakov. 
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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 10 257 20 252 12 725 18 145 50 50 0 0 

História 4 176 4 681 4 259 4 710 200 200 0 0 

Etnografia 1 843 3 723 3 307 4 410 20 20 0 0 

Dejiny umenia 240 248 241 248 0 0 0 0 

Numizmatika 5 712 5 964 5 322 5 537 100 100 0 0 

Spoločenské vedy spolu 22 228 34 868 25 854 33 050 370 370 0 0 

Geológia 1 1 1 1 0 0 0 0 

Mineralógia - petrografia 1 560 2 168 1 904 2 168 0 0 0 0 

Paleontológia 110 1 979 106 174 0 0 0 0 

Botanika 67 6 990 23 2 287 0 0 0 0 

Zoológia 586 2 562 581 2 558 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 2 324 13 700 2 615 7 188 0 0 0 0 

Zbierky spolu 24 552 48 568 28 469 40 238 370 370 0 0 

 

Elektronické spracovanie zbierok 
 

 

Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia 
Počet pred-

metov s 
digitálnym 
obrazovým 
dokumen-

tom 

Počet  
záznamov  
v CEMUZ 

počet prí-
rastkových 

čísel 

počet kusov 
zbierkových 
predmetov 

počet 
evidenčných 

čísel 

počet kusov 
skatalogi-
zovaných 

predmetov 

Celkový počet 2 335 2 851 807 807 807 246 

 
Poznámka k evidencii zbierkového fondu a k elektronickému spracovaniu zbierok: 

Podtatranské múzeum v Poprade priebeţne rekatalogizuje svoj zbierkový fond(t.j. prepisuje spätne pôvodnú prírastkovú 
knihu(roky 2000-2012), súčasne s tým priebeţne realizuje revíziu svojich zbierok a opätovnú katalogizáciu zbierok. V tej 
súvislosti upozorňujeme na moţné nezrovnalosti, ktoré budú odstránené a vyčistené, aţ po dokončení elektronického 
spracovania zbierkového fondu múzea. Nové zápisy v CEMUZ neuvádzame, pretoţe nám ešte neboli potvrdené. Pripočítané 
budú v roku 2013. 
 

Expozičná činnosť 

Názov expozície Adresa Rok Druh Úpravy Katalóg 

Gánovce - náleziso 
neandetálaskeho človeka 

Vajanského 72/4, Poprad 1969 prírodovedná menšie zmeny áno 

Pravek a včasný stredovek pod 
Tatrami 

Vajanského 72/4, Poprad 1986 spoločenskovedná menšie zmeny áno 

Ğudové plastiky Vajanského 72/4, Poprad 1986 expozícia v prírode  nie 

Cechy a remeslá 
Sobotské námestie 33, Poprad - 
Sp. Sobota 

1988 spoločenskovedná  nie 

Poprad v storočiach Vajanského 72/4, Poprad 1996 spoločenskovedná  nie 

Výroba modrotlače Vajanského 72/4, Poprad 1997 spoločenskovedná  nie 

Príroda známa neznáma Vajanského 72/4, Poprad 1999 prírodovedná  nie 

Meštianske bývanie 
Sobotské námestie 33, Poprad - 
Sp. Sobota 

2001 spoločenskovedná menšie zmeny nie 

Vznešenosť a pokora 
Sobotské námestie 33, Poprad - 
Sp. Sobota 

2003 spoločenskovedná menšie zmeny nie 

Osobnosti Spišskej Soboty 
Sobotské nám. 33, Poprad - Sp. 
Sobota 

2004 spoločenskovedná  áno 

 
Spoločenskovedné expozície:  7 Nové expozície:  0 
Prírodovedné expozície:  2 Celkový počet expozícií:  10 
Hradné expozície:  0 
Pamätné izby, domy:  0 
Expozície v prírode:  1 
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Výstavná činnosť 
 

Názov výstavy Autori Miesto inštalácie 
Trvanie  
od - do 

Pôvodnosť Odbor Plocha Katalóg 

Egypt - dar Nílu J. Hertlík Poprad 15.1. - 25.3. prevzatá spoločenskovedná 120 nie 

Košické korzo R. Polák,VSM Poprad 20.1. - 31.3 prevzatá spoločenskovedná 40 áno 

Zrod jedného mesta 
Múzeum v 
Šalgotariáne,M
aďarsko 

Poprad 9.4. - 25.5. 
dovezená zo 
zahraničia 

spoločenskovedná 40 nie 

Energia 3. tisícročia OZ Ţivica Poprad 4.4. - 19.5. prevzatá prírodovedná 120 áno 

Aha deti, čo to letí M. Fulín, VSM Poprad 1.6. - 30.9. prevzatá prírodovedná 40 áno 

Archeológia v múzeu M. Hudák Poprad 29.5 - 26.11 vlastná spoločenskovedná 120 nie 

Mária Baranová M. Bekessová Poprad 15.8 - 31.12 vlastná spoločenskovedná 20 nie 

MIME M. Motyčík 
M. 
Motyčík+MTK 

Poprad 3.10. - 30.11 prevzatá spoločenskovedná 40 áno 

Z archívu J. Mráza 
Z. Letenayová, 
V. Karacsony, 
MTK 

Poprad 4.12 - 31.12 prevzatá spoločenskovedná 40 áno 

Betlehemy M. Kočišová Poprad 4.12 -31.12 v spolupráci spoločenskovedná 120 nie 

Celkový počet výstav:  10 
 

Vedecko-výskumná činnosť 
 

Názov úlohy Riešitelia 
Trvanie 
 od - do 

Odbor Výstup 

Osobnosti regiónu M. Bekessová priebeţne história iné 

Ğudové liečiteğstvo - Biela mágia na strednom Spiši, minulosť 
a súčasnosť 

M. Kočišová máj - august etnografia prednáška 

História výroby modrotlače na Spiši M. Kočišová 
november - 
december 

etnografia iné 

Lendak - Nový kostol M. Hudák júl - august archeológia iné 

Numizmatická zbierka PM - starovek P. Minarčák priebeţne numizmatika iné 

Pasportizácia historických kniţničných dokumentov a fondov 
na Slovensku 

J. Kušniráková priebeţne 
iné spoločenské 
vedy 

iné 

Celkový počet vedecko-výskumných úloh:  6 
 

Publikačná činnosť pracovníkov múzea 
 

Monografie 0 

Náklad monografií 0 

Štúdie 0 

Články v odbornej tlači 1 

Recenzie 0 

Popularizačné články 6 

 
Poznámka k publikačnej a edičnej činnosti: 

Odborní zamestnanci múzea sa prezentujú odbornými a popularizačnými článkami prostredníctvom webovej stránky múzea. 
 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť 
 

Kultúrno-vzdelávacie 
podujatia 

Počet podujatí 
Počet 

návštevníkov 
z toho 

neplatiacich 
Náklady Príjmy 

Vzdelávacie programy 24 2 076 0 0,00 € 2 076,00 € 

Lektoráty 18 436 0 0,00 € 436,00 € 

Prednášky a besedy 15 477 470 0,00 € 0,00 € 

Kultúrne podujatia 0 0 0 0,00 € 0,00 € 

Špecializované akcie 6 270 270 0,00 € 0,00 € 

Iné podujatia 7 123 0 0,00 € 123,00 € 

Spolu 70 3 382 740 0,00 € 2 635,00 € 
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Kluby a krúţky 
 

Počet 2 

Počet členov 110 

 
Odborná metodická činnosť 

Odborní zamestnanci múzea poskytujú odborné konzultácie bádateğom a záujemcom z radov odbornej aj laickej 
verejnosti(kolegovia z iných múzeí, študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, vedeckí pracovníci a ďalší) 
 
Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a k propagácii múzea: 

V kultúrno-vzdelávacej činnosti je náročné vyčísliť náklady, pretoţe sa nejedná iba o materiálne zabezpečenie. Na príjmoch z 
týchto podujatí sa z dvoch tretín podieğajú prijaté kultúrne poukazy,ktoré vo veğkej miere vyuţívajú školy. Počet kltúrno-
vzdelávacích podujatí nám narástol, čo sa odzrkadlilo aj na náraste účastníkov týchto podujatí. Všetky boli pripravené na 
vysokej odbornej úrovni a stretli sa s veğkým záujmom. Ţiağ tu opäť musíme konštatovať, ţe kvantitatívna aj kvalitatívna úroveň 
týchto aktivít,nedovoğovala odborným zamestnancom plniť si pracovné úlohy na ďalších úsekoch odbornej činnosti(odborné 
spracovanie a evidencia zbierok, výskumná a publikačná činnosť). 
 

Kniţnica 
 

 Sieť kniţníc 

Počet kniţníc 1 

Počet pobočiek 0 

 Kniţničný fond  

Počet kniţničných jednotiek k 31. 12. 18 372 

Počet historických kniţničných dokumentov (HKD) 12 

Kniţničné jednotky HKD vykazované v zbierkovom fonde 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 9 

Ročný prírastok kniţničných jednotiek 38 

z toho 

kúpou 0 

darom 15 

výmenou 23 

bezodplatným prevodom 0 

Ročný úbytok kniţničných jednotiek 0 

Kniţničné jednotky spracované automatizovane 3 112 

 Výpoţičky a sluţby 

Výpoţičky spolu 56 

z toho 

prezenčné výpoţičky 54 

absenčné výpoţičky 0 

MVS iným kniţniciam 0 

MVS z iných kniţníc 2 

MMVS iným kniţniciam 0 

MMVS z iných kniţníc 0 

Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie 16 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 0 

Počet študovní a čitární 1 

Počet miest v študovniach a čitárňach 2 

Plocha priestorov kniţnice v m2 80,00 

 Pouţívatelia 

Počet registrovaných pouţívateğov 11 

Návštevníci kniţnice 8 

 Informačné technológie 

Počet serverov v kniţnici 0 

Počet osobných počítačov 1 
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Počet PC s pripojením na internet 1 

 Hospodárenie kniţnice 

Náklady na nákup kniţničných fondov 0,00 € 

 Zamestnanci kniţnice 

Počet zamestnancov 1 

z toho s VŠ vzdelaním 1 

 
Poznámka ku kniţnici: 

Popularitu a stúpajúcu návštevnosť má Letná čitáreň. Príjemné prostredie átria múzea poskytuje návštevníkom a čitateğom 
moţnosť oboznámiť sa s aktuálnou regionálnou tlačou a literatúrou, prípadne moţnosť štúdia odbornej literatúry podğa výberu, 
resp. moţností kniţnice. Záujemcom ponúkame viac ako 100 titulov. V čitárni môţe súčasne študovať 10 čitateğov. 
 

Počet a zloţenie 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 1 0 6 0 7 

THP 0 1 2 0 0 0 3 

Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 0 1 3 0 7 0 11 

 

Pohyb zamestnancov 
 

Noví 0 

Odišli 1 

 
Poznámka k personáliám zamestnancov: 

Počet zamestnancov Podtatranského múzea v Poprade je dlhodobo poddimenzovaný, traja zamestnanci pracovali na polovičný 
úväzok.Všetci majú viacnásobne kumulované pracovné funkcie alebo delené pracovné miesto, čo vytvára objektívnu prekáţku 
v reálnom skvalitňovaní práce a plnení úloh v rámci odborných čiiností múzea. Ťaţisko plnenia úloh a aktivít je preto 
jednostranné(v hodnotenom roku dôraz na kultúrno-vzdelávaciu činnosť) a ďalšie úlohy sa nám nedarilo realizovať podğa 
potreby a našich predstáv. 
 

Návštevnosť a vstupné 
 

Názov 
Návštevníci 

Vstupné 
celkom zahraniční neplatiaci do 18 rokov 

Podtatranské múzeum v Poprade 9 522 680 411 3 829 5 942,00 € 

Spolu 9 522 680 411 3 829 5 942,00 € 

 

Finančný rozpočet 
 

Beţný transfer 162 691,00 € 

z toho 

na mzdy (bez OON) 75 272,42 € 

výstavy a expozície 0,00 € 

edičnú činnosť 0,00 € 

reštaurovanie a konzervovanie – dodávateğsky 1 500,00 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom 1 557,00 € 

z 

fondu reprodukcie 0,00 € 

účelových dotácií 1 300,00 € 

vlastných zdrojov 257,00 € 

Kapitálové výdavky 1 557,00 € 

z toho nákup zbierkových predmetov 1 557,00 € 

Vlastné výnosy a trţby, celkom 192 530,65 € 

z toho 
trţby zo vstupného 8 577,00 € 

trţby z prenájmu 127,00 € 
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Granty 

tuzemské 7 231,00 € 

zahraničné 0,00 € 

zahraničné transfery 0,00 € 

 
Poznámka k návštevnosti a financovaniu: 

Trţby zo vstupného predstavovali sumu 5942,00 €, čo je ţiağ menej ako v minulom roku. 
 

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea 
 

Kategória údajov Vykazovaný rok 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP v danom roku: 685 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 685 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku: 370 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie –  počet kusov ZP v danom roku: 370 

Celkový počet kusov neskatalogizovaných zbierkových predmetov: 315 

Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných elektronicky: 807 

Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu: 238 

Celkový počet expozícií 10 

z toho nové expozície: 0 

Celkový počet výstav 10 

z toho 

vlastné 2 

prevzaté 6 

dovezené zo zahraničia 1 

vyvezené do zahraničia 0 

reprízy 0 

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí: 70 

Celkový počet návštevníkov 12 904 

z toho 
expozície a výstavy 9 522 

kultúrno-vzdelávacie podujatia: 3 382 

Celkový počet pracovníkov 11 

z toho VŠ 7 

Beţný transfer 162 691,00 € 

Vlastné výnosy 192 530,65 € 

 
 


