
   

 

    

 

„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“ 

 

Názov malého projektu: Alois Král a Demänovská jaskyňa slobody 

Celkové náklady: 13 770,01 EUR 

Výška podpory z EFRR: 11 704,50 EUR 

Výška podpory zo zdrojov štátneho rozpočtu: 1 377,00 EUR 

Názov konečného užívateľa: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

Doba realizácie malého projektu: 1.4.2022 – 31.3.2023 

Popis projektu: cezhraničná spolupráca pri propagácií významných osobností a ich prínosu pre rozvoj 

speleologického výskumu v SR a ČR a následne pre rast turistického ruchu v regióne Liptov. Vydanie 

a uvedenie jedinečnej monografie Aloisa Krála, objaviteľa Demänovskej jaskyne slobody z roku 1921, 

rodáka z Moravy a čestného občana mesta Tišnov v spolupráci s Muzeom Brněnska. 

Ciele projektu: zviditeľnenie kultúrneho a prírodného dedičstva spojeného s významnou turistickou 

destináciou 

Vydanie monografie v spolupráci s českým partnerom, ktorý má vo svojej správe časť osobného fondu 

Aloisa Krála a realizoval výskum tejto osobnosti, bolo odprezentované na troch slávnostných krstoch 

spojených so sprievodným podujatím. Prvé podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Slovenského múzea 

ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 8. decembra 2022. Spoluautorka monografie 

Mgr. Eva Greschová predstavila publikáciu z pohľadu jej tvorcu a priblížila osobnosť Aloisa Krála, ako 

aj náročný archívno-historický výskum, ktorý tomu predchádzal. Podujatie bolo spojené s prezentáciou 

filmového dokumentu Demänová z roku 1928, na ktorom sa aktívne podieľal aj Alois Král, ďalej s 

prezentáciou reštaurovaných a konzervovaných zbierkových predmetov, predmetov z výskumov a 

archívnych dokumentov viažucich sa ku krasovej oblasti Demänovská dolina.  

Druhé podujatie bolo realizované na Obecnom úrade v Demänovskej doline 9. decembra 2022. 

Pôvodne mal byť slávnostný krst knihy spojený s návštevou Demänovskej jaskyne slobody, avšak 

nečakaná uzávera jaskyne prekazila tieto plány. Na krste boli prezentované ukážky z filmotéky 

a fonotéky múzea, veľa sa spomínalo nielen na objav jaskyne, ale prítomní jaskyniari si pripomenuli aj 

na pokračovanie speleologického výskumu v ďalších dekádach.  

Tretie podujatie sa uskutočnilo 18. januára 2023 na pozvanie českých kolegov na Radnici mesta Tišnov 

pri príležitosti 50. výročia založenia Speleoklubu Tišnovský kras. Publikáciu predstavili spoločne obaja 

spoluautori – Mgr. Eva Greschová a PhDr. Josef Zacpal z Podhoráceho muea v Předklášteří a zároveň 

boli odprezentované úryvky z diela a života Aloisa Krála a spoločný cezhraničný projekt, na ktorom sa 

podieľali ďalšie pracovníčky múzea: Mgr. Iveta Korenková, Mgr. Zuzana Šimková a Mgr. Želmíra 

Rybková. Sprievodným podujatím bola návšteva mineralogickej expozície Galerie PATRIOT v Tišnove 

a Podhoráckeho muzea v Předklášteří. 


