Názov projektu: Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči
Predmetný projekt je implementovaný v rámci opatrenia 3.1 prioritnej osi 3 „Posilnenie kult.
potenciálu reg. a rozvoj CR“ Regionálneho operačného programu a je financovaný Európskym
fondom regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR.








Miesto realizácie: Levoča, Prešovský samosprávny kraj
Celkové náklady: 1 862 593,06 Eur
Výška NFP: 1 862 593,06 Eur
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení:
Ministerstvo kultúry SR
Prijímateľ: Ministerstvo kultúry SR, splnomocnené Slovenské národné múzeum
v Bratislave
Sídlo prijímateľa: Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality a rozšírenie služieb poskytovaných Slovenským národným múzeom
v Levoči prostredníctvom rekonštrukcie NKP na Mäsiarskej ulici č. 18. Jedná sa o komplexnú
obnovu a rekonštrukciu budovy Národnej kultúrnej pamiatky s cieľom rozšírenia služieb
poskytovaných pamäťovou a fondovou inštitúciou pre špecializované skupiny, zníženia nákladov na
prevádzkovanie pamäťovej a fondovej inštitúcie zabezpečením vhodných vlastných prevádzkových
priestorov, zvýšenia kvality úložných priestorov pre depozitárne zbierky a vytvorenie
nových špecifických pracovísk pamäťovej a fondovej inštitúcie.
Opis projektu: Navrhovaný projekt pozostáva z celkovej rekonštrukcie budovy Národnej kultúrnej
pamiatky, ktorá je v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok vedená pod číslom 2795. V rámci
rekonštrukcie bude vybudovaná prístavba objektu a vostavba podkrovia. Rekonštrukciou
historického objektu získa múzeum zlepšenie muzeálneho zázemia, kvalitné a moderné uloženie
muzeálnych zbierok, ktoré bude spĺňať požiadavky kladené na zachovanie zbierok tým, že priestory
budú náležite odvetrané, odvlhčené, s možnosťou udržiavania celoročnej stabilnej klímy a vlhkosti.
Rozšíria sa pracovné priestory múzea, rozptýlené pracoviská sa sústredia na jedno miesto. Objekt
bude rozdelený na časť prístupnú verejnosti a časť prístupnú odbornej verejnosti. Pre zamestnancov
múzea budú vytvorené reštaurátorské dielne, externé lapidárium, depozitáre, administratívne
priestory. Pre verejnosť vznikne knižnica, verejne prístupné depozitáre a špeciálne pracoviská.
Celková plocha technicky zhodnoteného objektu bude 1586,66 m2. Rekonštrukciou vzniknú nové
služby poskytované SNM: knižnica; otvorený depozitár zbierok, ktoré sú v súčasnosti neprístupné.
Aktivity projektu: Projekt sa realizuje prostredníctvom aktivity projektu, ktorou je hlavná aktivita
A, rozdelená v zmysle projektovej dokumentácie podľa jednotlivých stavebných objektov, ktoré sa
budú realizujú a uskutočňujú súbežne podľa logickej naviazanosti stavebných prác. Realizácia aktivít
vedie k naplneniu jednotlivých cieľov projektu.

Projekt je rozdelený podľa stavebných objektov:
1. SO1 - Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho objektu s prístavbou a vostavbou podkroviasúčasťou SO1 je aj zriadenie plynovej prípojky, ústredné kúrenie a úpravy dvora a chodníkov,
reštaurátorské práce
2. SO2 - Vodovodná prípojka
3. SO3 - Kanalizačná prípojka
Fyzická realizácia projektu je uskutočňovaná externým dodávateľom, zhotoviteľom diela ktorý bol
vybratý na základe organizovaného procesu verejného obstarávania, na základe uzatvoreného
zmluvného vzťahu. V priebehu realizácie projektu bude vykonávaný pravidelný monitoring prác
interným projektovým manažmentom.
Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa odstráni havarijný stav objektu Národnej kultúrnej
pamiatky v meste Levoča, ktoré je významnou historickou lokalitou a samotný objekt je jeho
dôležitou súčasťou. Objekt je súčasťou historického jadra mesta Levoča, ktoré je od roku 2009
zapísané na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť lokality „Levoča,
Spišský hrad a pamiatky jeho okolia“. Rekonštrukciou budovy získa múzeum vhodné priestory pre
svoje zázemie, zníži prevádzkové náklady na prenájom priestorov, vytvorí nové služby, ktoré bude
poskytovať v nových priestoroch, depozitné zbierky nebudú ohrozené havarijným stavom budovy.
Projekt je zároveň v súlade so strategickými národnými a regionálnymi rozvojovými dokumentmi.
Projekt vytvorí množstvo príležitostí pre rozvoj služieb múzea a zároveň výrazne prispeje k ochrane
unikátnych muzeálnych depozitárnych zbierok. Znížením prevádzkových nákladov múzea, ktoré sa
dosiahnu realizáciou projektu, sa dosiahne finančná úspora, ktorú je možné investovať do odbornej
činnosti múzea. Výsledky projektu budú mať pozitívny vplyv pre rozvoj kultúry a činnosť múzea na
regionálnej úrovni.
Začiatok fyzickej realizácie: 08/2012
Ukončenie fyzickej realizácie: 07/2014
Typ projektu: Investičný
Fáza realizácie: Ukončený
Súčasný stav: Projekt zachránil objekt Národnej kultúrnej pamiatky v historickom centre mesta
Levoča, ktoré je dôležitou historickou lokalitou, od roku 2009 zapísanou na Zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky jeho okolia.
Rekonštrukciou objektu sa rozšírila užívaná plocha, čo prispelo k zlepšeniu zázemia múzea a to
jednak pre zbierkový fond – vytvorením depozitárnych priestorov, jednak sa zlepšilo pracovné
prostredie zamestnancov vytvorením nových pracovných priestorov. V priestoroch múzea po rozšírení
vzniklo pracovisko reštaurátorských dielní pre nových zamestnancov múzea, vytvorilo sa externé
lapidárium, priestory knižnice, archívu.
Rekonštruovaný objekt a jeho priestory umožnili múzeu kreovať nové aktivity, ktoré zvýšili kvalitu
služieb pre verejnosť:
1. Nové depozitárne priestory sprístupnené verejnosti
- Realizácia kultúrnych aktivít priamo v priestoroch depozitárov - pokračujúci cyklus prednášok
Vyhradené pre umenie - návštevnosť 77 osôb
2. Nové reštaurátorské dielne prístupné pre verejnosť
- Zrealizovaný interaktívny tvorivý program pre žiakov materských škôl a základných škôl s názvom

„Maľovaná miska – miska maľovaná – počet účastníkov 332.
3. Nové priestory knižnice, študovne s vybavením interiéru s poskytovanými službami pre verejnosť –
návštevnosť 88 osôb.
4. Nové pracovisko dokumentačného oddelenia a archívu s poskytovanými službami pre verejnosť –
návštevnosť 13 osôb.
Celkový počet návštevníkov a užívateľov nových priestorov a inovovaných služieb v monitorovanom
období ( od 08/2017 - 07/2018 ) – 510 osôb.

