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Dalibor MIKULÍK, PhDr.
ZAMESTNANIE

RIADITEĽ ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA – HRAD V STAREJ ĽUBOVNI
2011 – súčasnosť
KUSTÓD / SPRÁVCA/ HRADU ĽUBOVŇA
2003 – 2011
UČITEĽ VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV: MATEMATIKA, DEJEPIS A TELESNÁ
VÝCHOVA (ZŠ JAKUBANY)
1996 – 1998

KOLEKTÍVNE
A OSOBNÉ
OCENENIA

PROFESIONÁLNE
SKÚSENOSTI



Očenenie Ministrom obrany panom Frantiskom Kasičkym za
úkladnú starostlivosť o hrad Ľúbovna, odovzdane pri prílezitosti
62. vyročia SNP, august 2006



Sedem divov Presovskeho samospravneho kraja (II. miesto pre
hrad Ľúbovna), 2009



Cena SNM – múzeúm v Levoči za vyznamnú spolúpračú s
fondovymi institúčií na Slovenskú i v zahraničí, 2008



Cena „Złote jabłko sądečkie“ od Nowosadečkeho starostú za
príkladnú čezhraničnú poľsko – slovenskú spolúpračú, 2010



Cena predsedú PSK Petra Chúdíka pre Ľúbovnianske múzeúm,
január 2011



Najkrajsia kniha Slovenska za rok 2011 – I. miesto za knihú Sedem
storočí hradov Ľúbovna a Dúnaječ, apríl 2012



Fenix – kúltúrna pamiatka roka 2012. Cena ministra kúltúry SR za
obnovú a inovatívne sprístúpnenie renesančneho palača hradú
Ľúbovna, november 2012



Najkrajsí kalendar Slovenska 2013 – III. miesto, mareč 2013



Najkrajsí propagačny material Slovenska 2013 – I. miesto za
katalog k vystave Poľske korúnovačne Klenoty na hrade Ľúbovna
1655 – 1661, marec 2013



Samosprava a Slovensko bez barier 2010-2013, spečialna čena za
sprístúpnovanie hradú a skanzenú nevidiačim a nepočújúčim,
december 2013



Trip Advisor – Winner of exčellenče, 2014



Kúltúrny marketing a manazment v Ľúbovnianskom múzeú, organizovanie
naročnyčh medzinarodnyčh kúltúrnyčh programov, organizovanie medzinarodnyčh
vystav, realizačia obnovy hradú Ľúbovna.
Odborna prača v oblasti historie hradú Ľúbovna.
Obnova pamiatkovyčh objektov a očhrana kúltúrneho dedičstva regionú Severny
Spis.
Sprístúpnovanie hradú Ľúbovna pre nevidiačičh a nepočújúčičh.





VZDELANIE

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Filozofička fakúlta, Rigorozna skúska v odbore : historia
Získanie titúlú PhDr. – Doktor filozofie
Dečember 2003
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
Filozofička fakúlta, Magisterske stúdiúm, odbor: historia - filozofia
Získanie titúlú Mgr. - magister
1998 - 2003

KURZY

ODBORNÁ ČINNOSŤ
V ODBORE HISTÓRIA

PUBLIKAČNÁ
ČINNOSŤ



Sprievodča čestovneho rúčhú v angličkom a rúskom jazykú (2009)



Kúrz poľskeho jazyka v počte hodín 400 (2009 – 2010)



Kúrz vedenia ľúdí v kúltúrnej institúčií, organizovany MK SR – SNM
Bratislava (2009 – 2013)



Dejiny hradú Ľúbovna v 19. storočí



Historia sľačhtičkeho rodú Raisz (1609 – 2011)



Historičke obdobie úkrytia poľskeho kraľovskeho pokladú na hrade
Ľúbovna (1655 – 1661)



Zabúdnútí majitelia hradú Ľúbovna (J. F. Raisz – majiteľ hradú Ľúbovna 1825 –
1880)
Hrad Ľúbovna v 19. storočí
Zbroj na hrade Ľúbovna
Poľske korúnovačne klenoty na hrade Ľúbovna
Marketingove aktivity v Ľúbovnianskom múzeú
Zivy hrad Ľúbovna
Hrad Ľúbovna v premenačh storočí
Sľačhtičke rody na hrade Ľúbovna, monografia









FUNKCIE

PROJEKTOVÝ
MANAŽMENT
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Vičeprezident občianskeho zdrúzenia Priatelia hradú Ľúbovna
(2004 – trva)



Clen Spisskeho dejepisneho spolkú ( 2003 – trva)



Clen kúltúrnej komisie mesta Stara Ľúbovna ( 2006 – trva)



Expert / hodnotiteľ pre projekty v programe čezhraničnej
spolúprače PL –SR 2007 – 2013



Implementačia projektú z Phare CBC pod nazvom „ Historičke a
kúltúrne dedičstvo ako kapital rozvoja čestovneho rúčhú v
prihraničnyčh regionočh “ /2003 -2004/

MARKETING
(KULTÚRNE
PODUJATIA)

MEDZINÁRODNÉ
VÝSTAVY A
EXPOZÍCIE
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Spračovanie a implementačia projektú MK SR – Obnovme si svoj
dom „ Vymena stresnej krytiny na hradnej kaplnke hradú Ľúbovna
„ /2004/.



Spračovanie projektú do Grantoveho systemú Ministerstva
Vystavby SR pod nazvom „ Predprojektova a projektova
dokúmentačia hradú Ľúbovna /2004/



Spračovanie a implementačia projektú MK SR – Obnovme si svoj
dom „ Obnova fasady hradnej kaplnky sv. Mičhala“ /2005/



Spračovanie projektú do programú Interreg III.A pod nazvom „
Poľske korúnovačne klenoty na hrade Ľúbovna po 350 rokočh“
/2005/



Príprava a implementačia projektú z programú Interreg III.A pod
nazvom „ Sabinov – Osčarove mesto“ /2006 – 2007/



Skolenia a treningy k príprave projektovyčh zamerov, vypračovaniú
projektov a implementačiú projektov /2004 – 2009/



Spračovanie projektú do grantoveho systemú MK SR, Program 1.,
podprogram 1.1 – Arčheologičky vyskúm III. nadvoria na hrade
Ľúbovna, 2011



Spračovanie projektú do grantoveho systemú MK SR, Program 2,
podprogram 2.3 – Zabezpečovačí kamerovy system horneho hradú
Ľúbovna



Spračovanie a implementačia projektú do grantoveho systemú MK
SR, Program 2, podprogram 2.2, na restaúrovanie bočneho oltara
Panny Marie z hradnej kaplnky sv. Mičhala arčhanjela na hrade
Ľúbovna, 2012



Spračovanie a implementačia malyčh grantov v hodnote čča 10
000.- Eúr z mesta Stara Ľúbovna, 2006 - 2013



Spračovanie a implementačia projektov z MK SR v počte 8, 2014



Pravidelne organizovanie programov na hrade : sokoliarstvo,
sermiarstvo, hrad a skanzen deťom, hradne múzikaly: Morič
Benovsky – kraľ kraľov, Diablova skala, Zamúrovana nevesta .....



Organizovanie končertov na hrade a v skanzene.



Príprava a realizačia programov pre ziakov a stúdentov
materskyčh, zakladnyčh a strednyčh skol



Medialny vystúpy v regionalnyčh, čeloslovenskyčh a zahraničnyčh
mediačh v počte 62.



Narast navstevnosti v expozíčiačh múzea v rokočh 2004 - 2008 o
60 000 navstevníkov.



Poľske korúnovačne klenoty na hrade Ľúbovna po 350. rokočh /
leto 2005/, hrad Ľúbovna, navstevnosť vystavy: 60 000



Caro gobelínov /leto 2006/, hrad Ľúbovna, navstevnosť vystavy:
72 000



Thonet – ohybany nabytok / leto 2007/ , hrad Ľúbovna,
navstevnosť vystavy: 75 000

PAMIATKOVÁ
STAROSTLIVOSŤ

PROPAGAČNÉ
MATERIÁLY
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Ľúbovnianska hradna pani, / leto 2008/, hrad Ľúbovna,
navstevnosť vystavy: 90 000



Zbroj na hrade Ľúbovna /leto 2009/, hrad Ľúbovna, navstevnosť
expozíčie: 100 000



Poľske korúnovačne klenoty na hrade Ľúbovna v rokočh 1655 –
1661 /od leta 2010/



Júraj Felix Raisz – majiteľ hradú Ľúbovna (1825 – 1880) /maj
2011/



Damy a pani drzte si klobúky, 2014



Vymena stresnej krytiny na hradnej kaplnke sv. Mičhala z rokú
1647 /spračovanie projektú a jeho implementačia/, 2004



Realizačia nočneho osvetlenia hradú Ľúbovna, 2004



Obnova fasady hradnej kaplnky sv. Mičhala z rokú 1647
/spračovanie projektú a jeho implementačia/, 2005



Obnova hradnej fotifikačie zo 14 – 18 stor. na hrade Ľúbovna, 2006
– 2008



Obnova straznej vezičky zo 14 stor. na hrade Ľúbovna, 2007



Vybúdovanie sočialnyčh zariadení na hrade Ľúbovna,
odkanalizovanie hradú, 2007



Obnova zrúčaniny renesančneho palača hradú Ľúbovna , 2008 –
2011



Organizovanie restaúrovania Ikonostasú / 17. – 18. storočie/ z
dreveneho kostolíka z Matysovej



Restaúrovanie nahrobnyčh kamenov pred hradnoú kaplnkoú a
restaúrovanie historičkyčh pamatnyčh kamennyčh tabúľ, 20082009



Restaúrovanie hlavneho oltara sv. Mičhala arčhanjela z kaplnky na
hrade Ľúbovna, 2012



Restaúrovanie bočneho oltara Panny Marie z hradnej kaplnky na
hrade Ľúbovna, apríl 2013



Rekonstrúkčia barokoveho podhradia hradú Ľúbovna –
rekonstrúkčia kastieľa, 2013 - 2014



Restaúrovanie bočneho oltara Antona Padúanskeho z hradnej
kaplnky, 2014



Dostavba Hospodarskeho traktú z Rúskej Vole v skanzene



Propagačny letak Ľúbovnianskeho múzea v Starej Ľúbovni, 2005 –
2009



Búlletin : Historia rodiny Zamojskyčh a hradú Ľúbovna, 2008

