
 

Podtatranské múzeum v Poprade 
 
Všeobecné údaje o múzeách 
Rok:  2013 
Múzeum:  Podtatranské múzeum v Poprade 
Ulica a číslo:  Vajanského 72/4 
Obec:  Poprad 
PSČ: 058 01 
Telefón: +421 52/ 772 19 24 
Fax: +421 52/ 772 18 68 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk,riaditel@muzeumpp.sk 
WWW stránka: muzeumpp.sk 
Štatutárny orgán: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
Riaditeľ: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
 
Zatriedenie 
Zriaďovateľ: kraj 
Geografické hľadisko: Prešovský kraj 
 
Pobočky a vysunuté expozície 

Názov Adresa Kontakty 

Podtatranské múzeum v Poprade - Spišská Sobota Sobotské námestie 33, 058 01 Poprad +421 52/ 772 13 23 

Celkový počet pobočiek a vysunutých expozícií:  1 
Všeobecné problémy: 
Podtatranské múzeum v Poprade realizovalo v roku 2013 úlohy stanovené plánom práce a schválené zriaďovateľom - 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 18 kusov zbierkových predmetov (všetky darom). S finančnou podporou z dotačného programu MK SR 
realizovalo múzeum 3 projekty + KP. V rámci programu 2.1. sa nám podarilo zreštaurovať ďalšie tri HKD . V programe 2.2. sme realizovali 
výstavu:Život za kláštornými múrmi, ktorou sme si pripomenuli 1150.výročie príchodu Konštatntína a Metoda na naše územie. N a výstave sme 
spolupracovali s Katedrou archeológie FF UK BA. V rámci 2.3. sa nám podarilo realizovať revitalizáciu depozitárnych pirestorov archeologických 
zbierok. Pripravili sme 12 výstav + jednu reprízu. Najvýznamnejšími výstavami boli Kniežacia hrobka z Popradu.Konzervácia 2008 - 2012, ktorá 
prezentovala prvé výsledky rozsiahleho a náročného výskumu a záchrany - konzervácie mimoriadneho archeologického nálezu z r.2005-6. 
Spoluprácu na príprave a realizácii tejto výstavy hodnotíme vysoko pozitívne a všetkým, ktorí sa na jej príprave a realizácii podieľali úprimne 
ďakujeme za nasadenie, čas a profesionálny prístup (Dr. K. Pieta, AÚ SAV NItra, Dr. M. Ruttkay, CSc., riaditeľ AÚ SAV Nitra, Prof. C.von 
Carnap-Bornheim, Dr. N.Lau a kolektív zo Sojených krajinských múzeí v Schleswigu, Nemecko a ďalší). K ďalším zaujímavým výstavám patrili aj 
výstava Život za kláštornými múrmi, Svetový supermarket, alebo Otec Husz. V hodnotenom roku narástol počet kultúrno-vzdelávaciích podujatí 
(119). Pravidelne pripravujeme sprievodné podujatia k všetkým výstavám, najviac ich bolo spojených s výstavou kniežacej hrobky. Tvorivé 
dielne sme realizovali aj ako sprievodné podujatie pri príležitosti Veľkej noci - Veľká noc je pred dverami, Noc v múzeu,Deň PSK, Vianoce v 
múzeu - Vianoce trochu inak, a ďalšie. Po štvrtý krát sa v našich priestoroch konala výstava Exotického vtáctva, ktorá mala  pravidelne veľkú 
návštevnosť. Knižnica Podtatranského múzea poskytovala v Letnej čitárni služby návštevníkom v mesiacoch júl - august, každú 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 každú druhú stredu večer o 20.00 hodine prednášky spojené s obrazovou prezentáciou (spolu 4 
krát) na tieto témy: Veľká Morava v dobe príchodu Konštantína a Metoda (Mgr. P. Minarčák, PM v Poprade), Posolastvo indických 
svätcov(doc.Mgr.D.Deák,PhD.,Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM Trnava), 140. výročie Uhorského karpatského spolku, (JUDr. 
J. Gašpar, ŠVK Košice), Christianizácia nášho územia - Kláštory na Spiši (doc. Dr. M. Slivka, CSc.,Katedra archeológie FF UK, BA). Kultúrno-
vdelávacie  podujatia boli po organizačnej a odbornej stránke pripravené kvalitne a na profesionálnej úrovni. Vzhľadom na maximálnu 
pozornosť, ktorú sme týmto podujatiam, určeným širokej návštevníckej verejnosti všetkých vekových kategórií, venovali, sa nám nedarí 
systematicky a pravidelne vykonávať pracovné úlohy na úseku odborného spracovania a evidencie zbierok, výskumnej a publikačnej činnosti. 
Čiastočne sa zlepšila propagácia a medializácia aktivít múzea. Podtatranské múzeum v Poprade dlhoročne spolupracuje s Okresným úradom 
práce v Poprade v súvislosti s nedostatkom zamestnancov na niektorých pracovných pozíciách (údržna, lektorské a dozorné služby). V roku 
2013 u nás realizovali absolventskú prax dvaja absolventi(sprevádzanie návštevníkov). Odbornú prax a praktické vyučovanie vykonávalo  12 
študentov SŠ a VŠ. V  súvislosti s dlhodobým nedostatkom finančných prostriedkov, sme niektoré pracovné miesta zabezpečovali opäť 
prostredníctvom dohôd o vykonaní prácea a dohôd o brigádnickej činnosti študentov(lektorské, dozorcovské). Nedostatok finančných 
prostriedkov limitoval takmer všetky naše aktivity, úlohy a činnosti. V nevyhovujúcom stave je už niekoľko rokov účelová budova múzea na 
Vajanského 72/4 v Poprade, ktorá potrebuje komplexnú rekonštrukciu - výmenu strechy, opravu fasády, výmenu okien,elektroinštálie 
atď....Napriek mnohým nedostatkom a prekážkam 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 podporovateľmi(PSK, MK SR, SNM, ZMS, AÚ SAV, MTK v Bratislave, 
Múzeum v Kežmarku, Múzeum Spiša v Sp. Novej Vsi, SNM - Spišské múzeum v Levoči, 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 489 270,00 € 

Dodávateľsky 3 3 675,00 € 

Spolu 492 3 945,00 € 

 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu: 
Podtatranské múzeum v Poprade má nedostatok vyhovujúcich depozitárnych priestorov. 
 
Poznámka k ochrane zbierkového fondu: 
Prostredníctvom dotácie MK SR sa nám podarilo revitalizovať depozitárne priestory, v ktorých je uložený zb. fond archeológie (priestory 
vymaľované, odvlhčené, plynované,nový úložný nábytok - regále). 
 
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 

Numizmatika 12 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 12 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 

Paleontológia 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 6 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 

Prírastky spolu 18 18 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 

 
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 0 0 0 0 

História 4 176 4 681 5 309 4 710 50 50 0 0 

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

Dejiny umenia 240 248 240 248 0 0 0 0 

Numizmatika 5 724 5 976 5 334 5 549 12 12 0 0 

Spoločenské vedy spolu 22 240 34 880 26 915 33 062 62 62 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 116 1 985 112 180 6 6 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 2 330 13 706 2 621 7 194 6 6 0 0 

Zbierky spolu 24 570 48 586 29 536 40 256 68 68 0 0 

 
Elektronické spracovanie zbierok 

 

Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia Počet pred-
metov s digi-
tálnym ob-
razovým 
dokumentom 

Počet  
záznamov  
v CEMUZ 

počet prí-
rastkových 
čísel 

počet kusov 
zbierkových 
predmetov 

počet 
evidenčných 
čísel 

počet kusov 
skatalogi-
zovaných 
predmetov 

Celkový počet 3 172 4 653 1 849 1 917 925 456 

 
Poznámka k evidencii zbierkového fondu a k elektronickému spracovaniu zbierok: 
Podtatranské múzeum v Poprade pokračovalo v rekalogizovaní zbierkového fondu, v r. 2013 bolo do elektronickej evidencie (BACH)zapísaných 
769 prírastkových čísel za r. 1999 - 1993. Opäť môže dôjsť v uvádzaných číslach k nezrovnalostiam, ktoré sa priebežne korigujú. Tento stav 
bude pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch, kým neukončíme rekatalogizáciu celého zbierkového fondu múzea. 
 
Expozičná činnosť 

Názov expozície Adresa Rok Druh Úpravy Katalóg 

Gánovce - nálezisko 
neandertálskeho človeka a 
jeho 

Vajanského 72/4, Poprad 1969 prírodovedná menšie zmeny áno 

Pravek a včasný stredovek 
pod Tatrami 

Vajanského 72/4, Poprad 1986 spoločenskovedná menšie zmeny áno 

Ľudové plastiky Vajanského 72/4, Poprad 1986 expozícia v prírode menšie zmeny nie 

Cehy a remeslá na ... 
Sobotské námestie 33, 
Poprad 

1988 spoločenskovedná  nie 

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



 

Názov expozície Adresa Rok Druh Úpravy Katalóg 

Výroba modrotlače Vajanského 72/4, Poprad 1997 spoločenskovedná reinštalácia nie 

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

Meštianske bývanie 
Sobotské námestie 33, 
Poprad 

2001 spoločenskovedná menšie zmeny nie 

Vznešenosť a pokora 
Sobotské námestie 33, 
Poprad 

2003 spoločenskovedná menšie zmeny nie 

Osobnosti Spišskej Soboty 
Sobotské námestie 33, 
Poprad 

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 
 
Výstavná činnosť 

Názov výstavy Autori Miesto inštalácie 
Trvanie  
od - do 

Pôvodnosť Odbor Plocha Katalóg 

Betlehemy M. Kočišová Poprad 1.1.-31.1. v spolupráci spoločenskovedná 120 nie 

Spišské mestá v poľskom 
zálohu ... 

M. Števík, D. 
Rosová 

Poprad 12.2. - 14.4. 
spolupráca na 
výstave 

spoločenskovedná 120 áno 

Svetový supermarket 

Centrum 
enviromentálnej a 
etickej výchovy 
Živica 

Poprad 22.4. - 19.5. prevzatá spoločenskovedná 120 áno 

Kniežacia hrobka z 
Popradu... 

kolektív 
autorov(AÚ 
SAV,PM, Spojené 
múzeá Schleswig, 
D) 

Poprad 17.7. - 31. 12 v spolupráci spoločenskovedná 120 nie 

Ján Mráz 
Z. Letenayová, V. 
Karácsony 

Poprad 1.1. - 24.2. prevzatá spoločenskovedná 40 áno 

Sex v tráve E. Sitášová ... Poprad 26.2. - 21.4. prevzatá prírodovedná 40 nie 

J. Kollár-Inakosti J. Kollár Poprad 25.4. - 30.6. v spolupráci spoločenskovedná 40 nie 

Život za kláštornými 
múrmi 

M. Slivka, M. 
Hudák 

Poprad 4.7. - 15.9. v spolupráci spoločenskovedná 40 áno 

F. Žoldák - Jubilejná F. Žoldák Poprad 3.10. - 10.11. v spolupráci spoločenskovedná 40 nie 

Vôňa dreva M. Bocko Poprad 14.11. -31.12. v spolupráci spoločenskovedná 40 nie 

140 r. UKS 
kolektív autorov 
PM 

Poprad 28.5. - 22.11 vlastná spoločenskovedná 20 nie 

Otec Husz M. Bekessová Poprad 28.11.-31.12. vlastná spoločenskovedná 20 nie 

Celkový počet výstav:  12 
Poznámka k expozičnej a výstavnej činnosti: 
V roku 2013 sa múzeu podarilo usporiadať viacero zaujímavých výstav. Výstavu Život za kláštornými múrmi sme realizovali s finančných 
prispením MK SR - Dotácie 2013 a bola venovaná 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Na výstave sme úzko 
spolupracovali s Katedrou archeoĺogie FF UK v Bratislave. Veľké poďakovanie patrí autorovi scenára k výstave doc. Dr. Michalovi Slivkovi, 
CSc.Najvýznamnejšou výstavou, ktorú múzeum otvorilo v sledovanom roku bola dlho očakávaná prevá prezentácia doterajšieho vedeckého 
výskumu a odbornej konzervácie výnimočného archeologického nálezu(2006) Kniežacej hrobky z Popradu. Príprava a realizácia tejto výstavy 
bola mimoriadne náročná a stretla sa s veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti. Veríme, že po ukončení výskumu a konzervácie, budeme 
môcť ponúknuť expozičnú pezentáciu celého nálezu v novej špecializovanej expozícii.Oceňujeme výbornú spoluprácu celého tímu odborníkov zo 
Slovenska , Nemecka a ďalších krajím, ktorí pomohli výstavu pripraviť a realizovať, boli to najmä Dr. K. Pieta,Dr. M. Ruttkay z AÚ SAV Nitra, 
prof.C. von Carnap-Bornheim, riaditeľ Spojených múzeí ...zo Schleswigu, Nemecko. 
 
Vedecko-výskumná činnosť 

Názov úlohy Riešitelia 
Trvanie 
 od - do 

Odbor Výstup 

Rekonštrukcia námestia majstra Pavla v 
Levoči I. etapa 

M. Hudák január - jún. archeológia iné 

Numizmatická zbierka PM-starovek P. Minarčák január -dec. numizmatika súpis zbierky - fontés 

Osobnosti regiónu -D.Husz M. Bekessová jan. - nov. história scenár výstavy 

140. rokov UKS kurátori PM jan. - jún história scenár výstavy 

Pasportizácia historických knižničných 
dokumentov a fondov na Slovensku 

J. Kušniráková ja. - dec. iné spoločenské vedy iné 

Celkový počet vedecko-výskumných úloh:  5 
Publikačná činnosť pracovníkov múzea 

Monografie 0 

Náklad monografií 0 

Štúdie 1 

Články v odbornej tlači 2 

Recenzie 0 



 

Popularizačné články 10 

 
Edičná činnosť 

Názov Rozsah Jazyk Náklad Druh titulu Zodpovedný 

Život za kláštornými múrmi 32 
slovenský, 
anglický 

1 000 katalóg M. Hudák 

Celkový počet vydaných titulov:  1 
Poznámka k publikačnej a edičnej činnosti: 
Odborní zamestnanci publikujú články na webovej stránke múzea a vybraných webových portáloch. 
 
Kultúrno-vzdelávacia činnosť 

Kultúrno-vzdelávacie 
podujatia 

Počet podujatí 
Počet 
návštevníkov 

z toho 
neplatiacich 

Náklady Príjmy 

Vzdelávacie programy 7 310 132 0,00 € 0,00 € 

Lektoráty 36 1 047 68 0,00 € 0,00 € 

Prednášky a besedy 9 332 186 0,00 € 0,00 € 

Kultúrne podujatia 21 1 276 364 0,00 € 0,00 € 

Špecializované akcie 31 1 647 571 0,00 € 0,00 € 

Iné podujatia 15 589 589 0,00 € 0,00 € 

Spolu 119 5 201 1 910 0,00 € 0,00 € 

 
Kluby a krúžky 

Počet 2 

Počet členov 115 

 
Propagácia múzea 

V tlači 54 

V rozhlase 12 

V televízii 15 

Na internete 8 

Exteriérová reklama 2 

Direct mailing 56 

 
Odborná metodická činnosť 
Odborní zamestnanci poskytli odborné konzultácie študentov stredných a vysokých škôl, záujemcom zo strany laickej aj odbornej verejnosti. 
Počet poskytnutých konzultácií bol 27. 
 
Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a k propagácii múzea: 
Podtatranské múzeum pripravilo pre návštevníkov a verejnosť 119 kultúrno-vzdelávacích podujatí, čo je najviac za posledných niekoľo rokov 
činnosti. Aj podiel návštevníkov na týchto podujatiach sa podstatne zvýšil a predstavuje viac ako jednu tretinu celkovej návštevnosti múzea. 
Žiaľ, stúpajúca kvantita aj kvalita podujatí má za následok, že odborní zamestanaci sa nemôžu dostatočne venovať ďalším úlohám, 
predovšetkým na úseku odbornej evidencie a spracovania zbierok a tiež vedecko-výskumnej činnosti."Naháňanie" návštevníkov, v preklade 
príjímov(múzeum je príspevková organizácia), nás maximaálne zamestnáva a výsledný efekt (aj výška prijímov), nepostačuje a nezodpovedá 
úsiliu a času, ktorý organizovaniu týchto aktivít venujeme.V tabuľke - časť príjmy, uvádzame nulové hodnoty, pretože prijíjmy za túto činnosť 
sú zahrnuté v príjmoch zo vstupného, v časti náklady sú údaje zahrnuté do celkových nákladov. 
 
Knižnica 

 Sieť knižníc 

Počet knižníc 1 

Počet pobočiek 0 

 Knižničný fond  

Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 18 405 

Počet historických knižničných dokumentov (HKD) 12 

Knižničné jednotky HKD vykazované v zbierkovom fonde 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 9 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 33 

z toho 

kúpou 9 

darom 22 

výmenou 2 

bezodplatným prevodom 0 

Ročný úbytok knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 3 154 

 Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu 180 

z toho prezenčné výpožičky 170 



 

absenčné výpožičky 0 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 10 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie 18 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 0 

Počet študovní a čitární 1 

Počet miest v študovniach a čitárňach 2 

Plocha priestorov knižnice v m2 80,00 

 Používatelia 

Počet registrovaných používateľov 13 

Návštevníci knižnice 37 

 Informačné technológie 

Počet serverov v knižnici 0 

Počet osobných počítačov 1 

Počet PC s pripojením na internet 1 

 Hospodárenie knižnice 

Náklady na nákup knižničných fondov 80,00 € 

 Zamestnanci knižnice 

Počet zamestnancov 1 

z toho s VŠ vzdelaním 1 

 
Poznámka ku knižnici: 
V hodnotenom roku sme úspešne pokračovali v reštaurovaní ďalších troch HKD, prostrednníctvom dotácie MK SR.Celkovo sa podarilo múzeu 
zreštaurovať 6 kusov HKD, čo predstavuje polovicu z celkového počtu. Úspešným podujatím sa stala Letná čitáreň spojená s cyklom odborných 
prednášok v priestoroch átria múzea. 
 
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 1 0 6 0 7 

THP 0 1 4 0 1 0 6 

Ostatní 0 2 0 0 0 0 2 

Spolu 0 3 5 0 8 0 16 

 
Zvýšenie kvalifikácie 

Stredné vzdelanie bez maturity (SV) 0 

Úplné stredné vzdelanie (ÚSV) 0 

Vysokoškolské vzdelanie 1. stupeň 0 

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 0 

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupeň 1 

 
Pohyb zamestnancov 

Noví 5 

Odišli 1 

 
Poznámka k personáliám zamestnancov: 
V organizácii pracovali piati zamestnanci na 1/2 úväzok. K novým zamestnancom uvádzame, že vzhľadom na nutnú potrebu zabezpečiť 
sprievodcovké služby a údržbu priestorov(ktoré sme niekoľko rokov pokrývali v spolupráci s ÚP v Poprade,sme museli zamestnať dve prac. sily 
na 1/2 úväzok ako lektorky, a dve prac. sily na 1/2 úväzok ako upratovačky, V priebehu roka odišla etnografka múzea , v septembri nastúpila 
nová etnografka. 
 
Návštevnosť a vstupné 

Názov 
Návštevníci 

Vstupné 
celkom zahraniční neplatiaci do 18 rokov 

Podtatranské múzeum v Poprade expozície a výstavy 
v Poprade a Poprade - Spišskej Sobote. 

9 909 902 1 300 3 722 14 531,00 € 

Spolu 9 909 902 1 300 3 722 14 531,00 € 

 



 

Finančný rozpočet 

Bežný transfer 142 474,00 € 

z toho 

na mzdy (bez OON) 83 571,00 € 

výstavy a expozície 0,00 € 

edičnú činnosť 0,00 € 

reštaurovanie a konzervovanie – dodávateľsky 3 675,00 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom 0,00 € 

z 

fondu reprodukcie 0,00 € 

účelových dotácií 0,00 € 

vlastných zdrojov 0,00 € 

Kapitálové výdavky 0,00 € 

z toho nákup zbierkových predmetov 0,00 € 

Vlastné výnosy a tržby, celkom 185 914,00 € 

z toho 
tržby zo vstupného 14 531,00 € 

tržby z prenájmu 3 348,00 € 

Granty 

tuzemské 14 235,00 € 

zahraničné 0,00 € 

zahraničné transfery 0,00 € 

 
Poznámka k návštevnosti a financovaniu: 
Návštevnosť múzea sa drží už niekoľko rokov na rovnakej úrovni, i keď v roku 2013 sa zvýšila zásluhou zvýšeného počtu kultúrno-vzdelávacích 
podujatí a zaujímavými výstavami, hlavne výstavou Kniežacia hrobka z Popradu. Konzervácia 2008 - 2012.V súvislosti s financiami s ktorými 
múzeum hospodáriloje potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že je múzeum príspevková organizácia, má narastajúce problémy s potrebnou 
výškou prijímov,ktoré potrebuje na svoju činnosť. Príjmy sú nedostatočné a stále klesajú. Na strane druhej sa zvyšujú náklady na 
energie,služby(revízie, dane, poplatky,technické vybavenie,....)Finančný rozpočet oranizácie sa nezvyšoaval už niekoľko rokov. 
 
Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea 

Kategória údajov Vykazovaný rok 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP v danom roku: 18 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 18 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku: 68 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie –  počet kusov ZP v danom roku: 68 

Celkový počet kusov neskatalogizovaných zbierkových predmetov: - 50 

Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných elektronicky: 1 917 

Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu: 492 

Celkový počet expozícií 10 

z toho nové expozície: 0 

Celkový počet výstav 12 

z toho 

vlastné 2 

prevzaté 3 

dovezené zo zahraničia 0 

vyvezené do zahraničia 0 

reprízy 0 

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí: 119 

Celkový počet návštevníkov 15 110 

z toho 
expozície a výstavy 9 909 

kultúrno-vzdelávacie podujatia: 5 201 

Celkový počet pracovníkov 16 

z toho VŠ 8 

Bežný transfer 142 474,00 € 

Vlastné výnosy 185 914,00 € 

 
 


