
 

Podtatranské múzeum v Poprade 
 

Všeobecné údaje o múzeách 
Rok:  2014 
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: www.muzeumpp.sk 
Štatutárny orgán: Prešovský samosprávny kraj 
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 - Spišská Sobota Sobotské námestie 33 +421 52/ 772 13 23 

Celkový počet pobočiek a vysunutých expozícií: 1 
 
Všeobecné problémy 
Podtatranské múzeum v Poprade realizovalo v roku 2014 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 10 kusov zbierkových predmetov (všetky darom), v rámci rekatalogizácie zb. fondu bolo celkovo 
zapísaných ďalších 824 kusov predmetov. V priebehu roku 2014 sme v spolupráci so zriaďovateľom PSK realizovali digitalizáciu predmetov 
kultúrnej hodnoty v počte 711 kusov (paleontológia,archeológia, história,umenie,numizmatika,etnografia). S finančnou podporou z dotačného 
programu MK SR realizovalo múzeum 5 projektov + KP. V rámci programu 2.1. sa nám podarilo zreštaurovať ďalšie tri HKD. V programe 2.2. 
sme zrealizovali vydanie katalógu k výstave modrotlače, zreštaurovaných bolo dodávateľsky ďalších 200 ks modrotlačových foriem, zakúpili 
sme skener na skenovanie dokumentov vo veľkosti A3, a tiež sa nám podarilo uspieť s nákupom odbornej literatúry do knižnice múzea. 
Pripravili sme 8 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. 
Výstava bola predĺžená do konca septembra 2014 a stala sa jedným z ústredných prezentačných podujetí spoločne so sprievodnými aktivitami 
počas celoslocenského podujatia DEKD 2014 v Poprade. Šúčasťou tohto podujatia bolo aj ocenenie múzea a samotnej výstavy redakciou 
časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii výstava. Toto ocenenie si mimoriadne vážime a organizátorom - MK SR, Mestu Poprad + hodnotiacej 
komisii (Pamiatkový úrad SR, SNM, redakcia PaM) a všetkým, ktorí na na výstave podieľali(AÚ SAV Nitra, Nadácia spojených krajinských 
múzeí v Schleswigu, Nemecko) a ďalším, ďakujeme za podporu a spoluprácu. Ohlas mali i ďalšie výstavy napr. Kamenný herbár, Ukryté 
poklady, Reštaurovanie - umenie alebo remeslo?, EVEREST. V hodnotenom roku opäť narástol počet kultúrno-vzdelávaciích podujatí, na 202. 
Pripravovali sme sprievodné podujatia ku všetkým výstavám, najviac ich bolo spojených s výstavou Kniežacia hrobka z Popradu,DEKD 2014, a 
ďalšie. Tvorivé dielne sme realizovali aj ako sprievodné podujatie pri príležitosti Veľkej noci - Veľká noc je pred dverami, Noc v múzeu,Vlakom 
do múzeí, Modrobiele vianoce, a ďalšie. 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: 100. rokov od začiatku 1. svetovej vojny, Pohľady do stredovekých dejín Slovenska,SNP pod 
Vysokými Tatrami, Pecha Kucha Night. 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. Zlepšila sa 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 (údržba, 
lektorské a dozorné služby). V roku 2014 u nás realizovali absolventskú tiež viacerí absolventi(sprevádzanie návštevníkov). Odbornú prax a 
praktické vyučovanie vykonávalo 22 osôb. 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 
sledovanom roku 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, Mesto Poprad a ďalšími). Všetkým spolupracovníkom a podporovateľom 
ďakujeme. 
 

Ochrana zbierkového fondu 

Priestory Plocha (m2) EPS PSN 

Expozičné priestory 1 139,00 nie áno 

Výstavné priestory 180,00 nie áno 

Depozitárne priestory 240,00 nie áno 

Pracovne 120,00 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 84 55,00 € 

Dodávateľsky 203 5 079,00 € 

Spolu 287 5 134,00 € 

 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu 
Podtatranské múzeum v Poprade má pretrvávajúci problém s nedostatkom vyhovujúcich depozitárnych priestorov. 
 
Poznámka k ochrane zbierkového fondu 
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov múzeum nerealizovalo dezinsekciu, dezinfekciu ani deratizáciu prezentačných a depozitárnych 
priestorov. 
 

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 

Archeológia 410 410 410 410 0 0 0 0 0 0 0 0 

História 72 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etnografia 109 109 102 102 0 7 7 0 0 0 0 0 

Dejiny umenia 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

Numizmatika 111 111 108 108 0 0 3 3 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 740 740 730 730 0 7 10 3 0 0 0 0 

Paleontológia 94 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 94 94 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prírastky spolu 834 834 824 824 0 7 10 3 0 0 0 0 

Komisia na tvorbu zbierok zasadala: 1 
 
Poznámka k akvizičnej činnosti 
V akvizičnej činnosti uvádzané čísla sú výsledkom prebiehajúcej rekatalogizácie zbierkového fondu. Reálne údaje budú k dispozícii, až po jej 
ukončení. 
 

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 10 667 20 662 13 135 18 555 410 410 0 0 

História 4 248 4 753 5 381 4 825 72 72 0 0 

Etnografia 1 952 3 832 3 416 4 519 109 109 0 0 

Dejiny umenia 278 286 278 286 38 38 0 0 

Numizmatika 5 835 6 087 5 445 5 660 111 111 0 0 

Spoločenské vedy spolu 22 980 35 620 27 655 33 845 740 740 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 210 2 079 206 274 94 94 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 2 424 13 800 2 715 7 288 94 94 0 0 

Zbierky spolu 25 404 49 420 30 370 41 133 834 834 0 0 

 
Elektronické spracovanie zbierok 

 

Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia 
Počet predmetov  
s digitálnym obrazovým 
dokumentom 

Počet  
záznamov  
v CEMUZ 

počet  
prírastkových 
čísel 

počet kusov 
zbierkových 
predmetov 

počet 
evidenčných 
čísel 

počet kusov  
skatalogizovaných 
predmetov 

Celkový počet 4 006 5 487 2 683 2 751 1 759 1 290 

 
Poznámka k evidencii zbierkového fondu a k elektronickému spracovaniu zbierok 
Podtatranské múzeum v Poprade pokračovalo v rekalogizovaní zbierkového fondu. V r. 2014 bolo do elektronickej evidencie (BACH)zapísaných 
834 prírastkových čísel. 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. Súčasne s rekatalogizáciou zbierkového fondu v 
múzeu prebiehala digitalizácia zbierok v počte 711 kusov predmetov, a čiastkové revízie jednotlivých zbierkových fondov.. 
 

Expozičná činnosť 

Názov expozície Adresa Rok Druh Úpravy Katalóg 

Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka a 
jeho 

Vajanského 72/4, Poprad 1969 prírodovedná  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 



 

Názov expozície Adresa Rok Druh Úpravy Katalóg 

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

Výroba modrotlače Vajanského 72/4, Poprad 1997 spoločenskovedná menšie zmeny áno 

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

Meštianske bývanie Sobotské námestie 33, Poprad 2001 spoločenskovedná  nie 

Vznešenosť a pokora Sobotské námestie 33, Poprad 2003 spoločenskovedná menšie zmeny nie 

Osobnosti Spišskej Soboty Sobotské námestie 33, Poprad 2004 spoločenskovedná  nie 

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 

Otec Husz M. Bekessová Poprad 1.1. - 30.9. vlastná spoločenskovedná 20 nie 

Kniežacia hrobka z 
Popradu... 

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

Poprad 1.1. - 30.9. 
v 
spolupráci 

spoločenskovedná 120 nie 

Reštaurovanie -
umenie alebo 
remeslo? 

Mgr. art. Š. Kocka, Mgr. A,. 
Šamková,P. Ližbetin,M.Petrinec. 

Poprad 12.9-31.12. 
v 
spolupráci 

spoločenskovedná 40 nie 

Ukryté poklady Mgr.M.Hudák,Mgr.P.Minarčák,PhD. Poprad 7.5. - 24.8. vlastná spoločenskovedná 40 nie 

Život za kláštornými 
múrmi 

doc. Dr. 
M.Slivka,CSc.,Mgr.M.Hudák 

Spišská Nová 
Ves 

19.6. - 30.9. repríza spoločenskovedná 60 áno 

SNP pod Vysokými 
Tatrami 

M. Maniak Poprad 27.8. - 10.9. 
spolupráca 
na výstave 

spoločenskovedná 40 áno 

Mykologické dni kolektív Poprad 24. - 26.9. 
spolupráca 
na výstave 

prírodovedná 40 nie 

EVEREST PhDr. Z.Letenayová, MTK BA Poprad 8.10. - 31.12. 
spolupráca 
na výstave 

spoločenskovedná 120 nie 

Kamenný herbár Ing. K. Keratová,Ing. M. Smatana Poprad 28.1. - 27.4. prevzatá prírodovedná 40 nie 

Celkový počet výstav: 9 
 
Poznámka k expozičnej a výstavnej činnosti 
Najvýznamnejšou výstavou, ktorú múzeum ponúklo návštevníkom v sledovanom roku bola dlho 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. Výstava získala Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá 2013, 
v kategórii výstava.Veríme, že po ukončení výskumu a konzervácie, budeme môcť ponúknuť expozičnú pezentáciu celého nálezu v novej 
špecializovanej expozícii. Pozitívny ohlas mala aj výstava EVEREST, ktorá prezentovala históriu výstupu slovenských horolezcov na Mount 
Everest v roku 1984,následné výstupy a dôstojne pripomenula nedožité 80. výročie narodenia J. Psotku.Ďakujeme za spoluprácu kolegom z 
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi za výbornú spoluprácu pri prezentácii výstavy Kamenný herbár. 
 

Vedeckovýskumná činnosť 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie od - do Odbor Výstup 

Pasportizácia historických knižničných fondov a dokumentov na 
Slovensku - Zlomok Čákiovskej knižnice v Podtatranskom múz 

Mgr. J. Kušniráková jan. -dec. iné spoločenské vedy iné 

Výroba modrotlače z dielne E.Montska Mgr. E. Bekešová jan.-dec. etnografia iné 

Numizmatická zbierka PM 
Mgr. P. 
Minarčák,PhD. 

jan. - dec. numizmatika iné 

Fotografia podtatranského regiónu PhDr. M. Bekessová jan. -dec. história iné 

Osobnosti regińu PhDr. M. Bekessová jan. -dec. história iné 

Celkový počet vedeckovýskumných úloh: 5 
 
Poznámka k vedeckovýskumnej činnosti 
Organizácia nevykonáva archeologický výskum. 
 

Publikačná činnosť pracovníkov múzea 

Monografie 1 

Náklad monografií 1 000 

Štúdie 1 

Články v odbornej tlači 1 

Recenzie 0 

Popularizačné články 5 

 

Edičná činnosť 

Názov Rozsah Jazyk Náklad Druh titulu Zodpovedný 

Výroba modrotlače z dielne E. Montška... 108 slovenský, anglický 1 000 katalóg E. Bekešová 

Celkový počet vydaných titulov: 1 
 
Poznámka k publikačnej a edičnej činnosti 
Odborní zamestnanci pravidelne publikujú články aj na webovej stránke múzea a ďalších webových portáloch. 
 

 



 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť 

Kultúrno-vzdelávacie podujatia Počet podujatí Počet návštevníkov z toho neplatiacich Náklady Príjmy 

Vzdelávacie programy 0 0 0 0,00 € 0,00 € 

Lektoráty 0 0 0 0,00 € 0,00 € 

Prednášky a besedy 54 1 243 312 0,00 € 0,00 € 

Kultúrne podujatia 4 388 193 0,00 € 0,00 € 

Špecializované akcie 56 1 743 102 0,00 € 0,00 € 

Iné podujatia 5 0 250 0,00 € 0,00 € 

Spolu 119 3 374 857 0,00 € 0,00 € 

 
Kluby a krúžky 

Počet 2 

Počet členov 85 

 
Propagácia múzea 

V tlači 56 

V rozhlase 6 

V televízii 20 

Na internete 42 

Exteriérová reklama 10 

Direct mailing 0 

 
Odborná metodická činnosť 
Odborní zamestnanci poskytli odborné konzultácie študentov stredných a vysokých škôl, jednotlivcom a inčtitúciám, záujemcom zo strany 
laickej aj odbornej verejnosti. Počet poskytnutých konzultácií bol 69. 
 
Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a k propagácii múzea 
Lektoráty: 
počet: 83 
návštevníci: 2 260 
neplatiaci: 0 
Podtatranské múzeum pripravilo pre návštevníkov a verejnosť 202 kultúrno-vzdelávacích podujatí, čo je najviac za posledných niekoľo rokov 
činnosti. Aj podiel návštevníkov na týchto podujatiach je potešiteľný 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 vedeckovýskumnej činnosti."Naháňanie" návštevníkov, v preklade príjímov(múzeum je 
príspevková organizácia), nás maximálne 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 priíjmy 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. 18 475 

Počet historických knižničných dokumentov (HKD) 12 

Knižničné jednotky HKD vykazované v zbierkovom fonde 0 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 9 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 70 

z toho 

kúpou 48 

darom 22 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Ročný úbytok knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 3 232 

 Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu 89 

z toho 

prezenčné výpožičky 85 

absenčné výpožičky 0 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 4 

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 1 

Počet miest v študovniach a čitárňach 2 

Plocha priestorov knižnice v m2 80,00 

 Používatelia 



 

Počet registrovaných používateľov 39 

Návštevníci knižnice 466 

 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 500,00 € 

 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 9 kusov HKD, čo predstavuje trištvrtiny z celkového počtu 12 HKD. Úspešným podujatím je už zaužívaná Letná čitáreň spojená s 
cyklom odborných prednášok v priestoroch átria múzea.Veľkým pozitívom v práci knižnice je v spolupráci s reštaurátormi pripravená výstava 
Reštaurovanie - umenie alebo remeslo?, ktorá otvorila celoslovenské podujatie pri príležitosti DEKD 2014 v Poprade. 
 
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 4 1 6 

THP 0 1 3 0 1 0 5 

Ostatní 1 0 0 0 0 0 1 

Spolu 1 1 4 0 6 1 13 

 

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 0 

Odišli 3 

 
Poznámka k personáliám zamestnancov 
Počet zamestnancov múzea považujeme za nedostatočný, poddimenzovaný vzhľadom na viacnásobné kumulovanie pracovných činností (3 - 
5). 
 

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 + KV podujat 

14 055 632 1 126 1 923 12 832,00 € 

Spolu 14 055 632 1 126 1 923 12 832,00 € 

 

Finančný rozpočet 

Bežný transfer 158 824,00 € 

z toho 

na mzdy (bez OON) 86 374,00 € 

výstavy a expozície 0,00 € 

edičnú činnosť 0,00 € 

reštaurovanie a konzervovanie – dodávateľsky 5 079,00 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom 0,00 € 

z 

fondu reprodukcie 0,00 € 

účelových dotácií 0,00 € 

vlastných zdrojov 0,00 € 

Kapitálové výdavky 2 500,00 € 

z toho nákup zbierkových predmetov 0,00 € 

Vlastné výnosy a tržby, celkom 211 127,00 € 

z toho 
tržby zo vstupného 12 832,00 € 

tržby z prenájmu 3 510,00 € 

Granty 

tuzemské 12 495,00 € 

zahraničné 0,00 € 

zahraničné transfery 0,00 € 

 



 

Poznámka k návštevnosti a financovaniu 
Podtatranské múzeum v Poprade za posledných desať rokov vykazuje približne rovnakú návštevnosť, plus - mínus s malými odchylkami od cca 
9 -15 tisíc návštevníkov. V posledných rokoch tvorianosti takmer dve tretiny tejto návštevnosti , účastníci na kultúrno-vzdelávacích podujatiach, 
ktorých počet tieť narastá. Zvýšený záujem verejnosti sme zaznamenali s prezentáciou výstavy Kniežacia hrobka z Popradu, čo nám dáva 
dostatočný dôvod k nádeji, že pripravovaná moderná špecializovaná expozícia múzea sa stane v blízkej budúcnosti vyhľadávanou a cieľovou 
destináciou domácich aj zahraničných návštevníkov. 
K financovaniu uvádzame konštatovanie, že i napriek mimoriadne ťažkému roku, sme dokázali úspešne zrealizovať viacero grantov, usporiadať 
viac ako 200 kultúrno- vzdelávacích podujatí, dôstojne a reprezentatívne zabezpečiť a aktívne sa spolupodielať na celoslovenskom podujatí 
DEKD 2014 v Poprade., na ktorom bola múzeu udelená cena časopisu Pamiatky a múzea za výstavu Kniežacia hrobka z Popradu a ďalšie a 
ďalšie... Za mimoriadny úspech považujeme plusový hospodársky výsledok. 
 

Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea 

Kategória údajov Vykazovaný rok 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP v danom roku: 834 

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 834 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku: 834 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 834 

Celkový počet kusov neskatalogizovaných zbierkových predmetov: 0 

Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných elektronicky: 2 751 

Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu: 287 

Celkový počet expozícií 10 

z toho nové expozície: 0 

Celkový počet výstav 9 

z toho 

vlastné 2 

prevzaté 1 

dovezené zo zahraničia 0 

vyvezené do zahraničia 0 

reprízy 1 

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí: 119 

Celkový počet návštevníkov 17 429 

z toho 
expozície a výstavy 14 055 

kultúrno-vzdelávacie podujatia: 3 374 

Celkový počet pracovníkov 13 

z toho VŠ 7 

Bežný transfer 158 824,00 € 

Vlastné výnosy 211 127,00 € 

 
 


