
Múzeum oravskej dediny 2010 

Adresa: Brestová 850, 027 32 Zuberec 
Telefón: 00421 43 5395149 
Fax:  
E-mail: muzeum@zuberec.sk 
Web: http://muzeum.zuberec.sk 
Riadite ľ: Mgr.Richard Janoštín 
Zriaďovate ľ: obec 

Pobočky a vysunuté expozície 

Názov (sídlo): Adresa: E-mail adresa: Telefón: Tem. zameranie: 
 

Celkový po čet pobo čiek: 0 

Všeobecné problémy 

Múzeum v prírode predstavuje areáli s rozlohou 8 ha, v ktorom je rozmiestnených 52 stavieb ľudovej architektúry. 
Objekty sú rozmiestnené do piatich celkov: 3 typy sídelných celkov, areál vodných technických stavieb a kostol s 
plánovaným cintorínom. Expozičný areál okrem tradičných stavieb prezentuje aj model vonkajších prostredí, 
ktorého súčasťou je aj agro- a zoo-expozícia. 

Múzeum bolo zriadené v roku 2006 a v súčasnosti začína s budovaním zbierkového fondu, čo naráža na určité 
ťažkosti, lebo predmety z oblasti tradičnej kultúry regiónu sú v teréne stále zriedkavejšie. Predmety vystavené v 
expozícii múzea sú väčšinou zapožičané za finančnú úhradu od Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. V rámci 
akvizícií sa v tomto roku podarilo získať poľnohospodárske náradie a predmety dokumentujúce ľudové bývanie na 
Orave. Vzhľadom na nízky počet zbierkových predmetov, ktoré sa uplatňujú väčšinou ako exponáty, zatiaľ neboli 
vybudované definitívne depozitárne priestory a konzervátorské pracovisko.  

V rámci prezentačnej činnosti bol sprístupnený nový expozičný objekt múzea – dom zo Zuberca. 

Vo výskumnej a odbornej činnosti sa pracovníci sústreďovali na prípravu materiálov pre vlastivednú monografiu 
obce Zuberec. Odborne a časovo náročné boli aj práce na zostavení a vydaní publikácie sprievodcu po múzeu, 
ktorý poskytuje informácie aj o histórii a materiálnej i duchovnej kultúre regiónu. V súvislosti s prípravou 25. 
konferencie AEOM, ktorá sa bude konať na Slovensku v roku 2011 bola publikácia vydaná v anglickom a 
nemeckom jazyku. V nasledujúcom roku sa bude pracovať na vydaní slovenskej verzie     

V oblasti kultúrno-výchovnej činnosti bol v zimnej sezóne zrealizovaný cyklus programov  „Večer v múzeu“, v 
letnom období cyklus „Remeslá na dedine“, cyklus „Ozveny tradícií“ a ďalšie programy, napr. Veľká noc v múzeu, 
Hej máj zelený, Včelárska nedeľa, Plátenná nedeľa, Koncert gajdošov, Sviatok sv. Alžbety a i. Úspešný bol aj 
cyklus programov pre deti „Zahrajme sa ako kedysi“, ktorý prebiehal prvý raz s novou koncepciou. 

Pokles návštevnosti poľských turistov naďalej pretrváva, pribúdajú individuálni návštevníci zo Západnej Európy, 
čomu sa múzeum snaží prispôsobiť ponukou informačných materiálov. V tomto smere je nedostatočne 
zabezpečená cudzojazyčná propagácia na internetových stránkach. 

Prevádzka múzea prírode v letnom a zimnom období i údržba expozičných objektov a areálu sú náročné 
realizačne i finančne.  

Vďaka posilneniu o 2 THP pracovníkov - zamestnancov Obce Zuberec, sa v tomto roku podarilo vykonať opravu 
exteriéru  objektov zo Štefanova a Beňadova, opravu interiéru objektov z Rabčíc a Zuberca a kompletnú opravu 
objektov z Vyšného Kubína a Podbiela. 

Ďalšou akciou v oblasti údržby bolo prekrývanie striech. Šindle na mnohých objektoch v múzeu sú ešte pôvodné 
– boli upravované kvalitnou technológiou (napúšťaním), čo výrazne predlžuje životnosť strešnej krytiny. Krytina je 
mechanicky poškodzovaná nerovnomerne – viac trpí južná strana. Z toho dôvodu sa uskutočnilo prekrytie striech 
viacerých objektov na južnej strane (objekty zo Zuberca, Podbiela, Párnice, Srňacieho a hospodárskeho objektu z 
Veličnej), pri ktorom bolo prekrytých približne 50% ich celkovej strešnej plochy. Bol postavený aj nový most cez 
potok Studená, pretekajúci areálom múzea.   

Prevádzka múzea i výkon odborných činností sú vymedzené personálnym stavom. Vzhľadom na nízky počet 
zamestnancov je väšina funkcií kumulovaná. V letných mesiacoch boli na výpomoc zamestnaní brigádnici. 
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Akvizi čná činnos ť 

Akvizície 

 Prírastky 
spolu: 

Vlastný 
výskum: Kúpa: Dar: Zámena: Prevod: Finan čné náklady: 

Odbor: prír. 
č.: ks: prír. 

č.: ks: prír. 
č.: ks: prír. 

č.: ks: prír. 
č.: ks: prír. 

č.: ks: Priame:  Osobohod.:  

Etnológia 57 68 0 0 57 68 0 0 0 0 0 0 200,00 € 30,00 

Spolo čenské vedy 
spolu 57 68 0 0 57 68 0 0 0 0 0 0 200,00 € 30,00 

Prírodné vedy 
spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Prírastky spolu 57 68 0 0 57 68 0 0 0 0 0 0 200,00 € 30,00 

Komisia 

Komisia na tvorbu zbierok zasadala: 1 
Organiza čný a rokovací poriadok KTZ schválený: 6.9.2007 

Odborná evidencia 

Stav zbierkového fondu 

 V knihe prírastkov 
zaevidované: Skatalogizované: Úbytok: 

 (za hodnotené obdobie): (za hodnotené obdobie): (za hodnotené obdobie): 

Odbor: prír. č.: ks: evid. č.: ks: evid. č.: ks: 

Etnografia 57 68 96 96 0 0 

Spolo čenské vedy spolu 57 68 96 96 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 57 68 96 96 0 0 
 

Aktuálny po čet zb. predmetov celkom (ku koncu hodn. obdobia): 315 

Elektronická evidencia zbierkových predmetov 

 Celkový po čet: Náklady: 

Odbor: katalogiza čných 
záznamov: 

skatalogizovaných 
predmetov: 

digit. 
obrazových 
dokumentov: 

záznamov v 
CEMUZ: priame: osobohodiny: 

Etnografia 215 247 119 0 0,00 € 40,00 

Spolu 215 247 119 0 0,00 € 40,00 
 

PHÚ - Odborná evidencia: Náklady: 

Forma spracovania: Počet: Odbor: Zodpovedný: Priame: Osobohodiny: 

SUMA 0   0,00 € 0,00 

Fotodokumentácia zbierkových predmetov 

Prírastok: 119 
Celkový stav: 119 

Odborná revízia 

Odborná revízia sa konala: 4.12.2009 
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Poznámka 

Vzhľadom na to, že akvizícia zbierkových predmetov prebehla v decembri, nadobudnuté predmety boli v roku 
2010 zaevidované v knihe prírastkov, ale neboli skatalogizované. Skatalogizované boli akvizície z roku 2009. 

Múzeum zatiaľ nie je pripojené na CEMUZ. Podľa konzultácie s Metodickým kabinetom SNM pripojenie je 
plánované v roku 2011 po inštalácii katalogizačného modulu ESEZ 4G  a konverzii súčasných katalogizačných 
záznamov. 

Fotodokumentácia zbierkových predmetov je digitálna bez vyhotovenia fotografií.  

Bezpečnos ť zbierkových predmetov 

Ochrana zbierkového fondu 

 Plocha [m 2]: EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 80 000,00 áno čiastočne 

Výstavné priestory: 0,00 áno nie 

Depozitárne priestory: 22,00 áno nie 

Pracovne: 18,70 áno nie 

Prednáškové miestnosti: 48,00 áno nie 

Dielne a laboratória: 20,00 áno nie 

Iné priestory: 54,00 áno nie 

Spolu: 80 162,70  
 

Depozitárny režim schválený:  

Odborná ochrana zbierkových predmetov 

Reštaurovanie zbierkových predmetov 

 Počet kusov: Finan čné náklady: Osobohodiny: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 0,00 

Dodávateľsky: 0 0,00 €  

Spolu: 0 0,00 €  

Zodpovedný/í:  

Konzervovanie zbierkových predmetov 

 Počet kusov: Finan čné náklady: Osobohodiny: 

Vlastnými prostriedkami: 0 0,00 € 0,00 

Dodávateľsky: 0 0,00 €  

Spolu: 0 0,00 €  

Zodpovedný/í:  

Nedostatky v ochrane zbierkového fondu 

Vzhľadom na začínajúcu akvizičnú činnosť sa múzeum zatiaľ len pripravuje na zriadenie depozitárov a 
konzervátorského pracoviska so základným vybavením pre rozličné materiálové skupiny zbierkových predmetov. 
Nadobudnuté zbierkové predmety prešli zatiaľ iba očistením a základným ošetrením.  

Poznámka 

V kolonke celková expozičná plocha (v časti 2  výkazu) je uvedená celková plocha expozičného areálu, v ktorom 
je 52 objektov ľudovej architektúry doplnených modelovaním pôvodného prestredia. 

Elektronickým zabezpečovacím systémom je chránený objekt dreveného gotického kostola. K ochrane areálu 
napomáha kamerový monitorovací systém vstupných brán do múzea.. 
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V rámci bezpečnosti zbierkových predmetov, objektov a areálu sa v tomto roku uskutočnila revízia elektrickej 
inštalácie, hromozvodov, hasiacich prístrojov a EPS. 

Vedecko-výskumná činnos ť 

 Náklady: 

Názov úlohy: Riešitelia: Trvanie: Odbor: Výstup: Priame: Osobohodiny: 

Ľudový odev v Zuberci Mgr Richard 
Janoštín 

2009-2010 Etnografia štúdia 0,00 € 40,00 

Obyčaje v Zuberci spojené s 
kalendárnym výročným a 
rodnným obradovým cyklom 

Mgr Richard 
Janoštín 2009-2010 Etnografia štúdia 0,00 € 40,00 

Cirkevný život v Zuberci po 
roku 1918 

PhDr.Marianna 
Janoštínová 

2009-2010 História štúdia 0,00 € 320,00 

     0,00 € 400,00 
 

Celkový po čet vedecko-výskumných úloh: 3 

Poznámka 

Cieľom výskumnej činnosti boli štúdie pre pripravovanú monografiu obce Zuberec. 

Expozi čná a výstavná činnos ť 

Expozi čná činnos ť 

 Náklady: 

Názov 
expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha: Návšt. 

hod.: Priame: Osoboh.: 

Múzeum 
oravskej dediny 

Zuberec - 
Brestová 850 

1975 

Múzeum 
oravskej 
dediny. 
Sprievodca 
po expozícii 

expozícia v 
prírode 

Etnografia 80 
000,00 

október - 
máj Ut - Ne 
8.00 - 
15.30, jún a 
septembe 

0,00 € 0,00 

      80 
000,00  0,00 € 0,00 

 

Úpravy expozície: Náklady: 

Názov expozície: Plocha: Druh úprav: Odbor: Zodpovedný: Priame: Osobohodiny: 

Dom zo Zuberca 45,00 reinštalácia Etnografia Richard Janoštín 0,00 € 200,00 

 45,00    0,00 € 200,00 
 

Celkový po čet expozícií: 1 
Nové expozície: 0 
Spolo čenskovedné expozície: 0 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 1 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 

Výstavná činnos ť 

 Náklady: 

Názov 
výstavy: Autori: Miesto 

inštalácie: Trvanie: Katalóg: Pôvodnos ť: Odbor: Plocha: Priame: Osobohod.:  

Oravské 
Vianoce 

Andrea 
Hudecová, 
Marianna 
Janoštínová 

 1.1. - 2.2.  repríza Etnografia 0,00 0,00 € 40,00 
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Z tvorby 
Miroslava 
Kováľa, 
učiteľa zo 
Zuberca 

Richard 
Janoštín  1.7. - 

31.7.  vlastná  0,00 0,00 € 10,00 

Kamenné 
plastiky - 
kríže a reliéfy 

Richard 
Janoštín  7.8. - 

21.8.  vlastná  0,00 0,00 € 40,00 

Hieronym 
Balko: Objavy 
Oravy  

Richard 
Janoštín 

 23.8. - 
19.9. 

 vlastná  0,00 0,00 € 10,00 

Oravské 
Vianoce 

Andrea 
Hudecová, 
Marianna 
Janoštínová 

 20.12. - 
31.12.  repríza Etnografia 0,00 0,00 € 40,00 

       0,00 0,00 € 140,00 
 

Celkový po čet výstav: 5 

Poznámka 

Úpravy expozície: sprístupnený nový expozičný objekt prezentujúci ľudové bývanie v obci Zuberec a spätosť 
obyvateľov Zuberca s horským prostredím. 

Edičná činnos ť 

Edičná činnos ť 

 Náklady: 

Názov: Rozsah:  Jazyk: Rok: Náklad: Druh titulu: Zodpovedný: Priame: Osobohod.:  

Orava Village Museum. 
Guide. 76 anglický 2010 2 000  Marianna 

Janoštínová 
4 344,02 

€ 500,00 

Museumsdorf der Region 
Orava. Museunsfuhrer. 

76 nemecký 2010 1 000  Marianna 
Janoštínová 

4 275,54 
€ 

400,00 

 152   3 000   8 619,56 
€ 900,00 

 

Celkový po čet vydaných titulov: 2 

PHÚ - Edičná činnos ť: Náklady: 

Názov: Rozsah: Druh: Náklad: Jazyk: Rok: Zodpovedný: Priame: Osobohod.:  

SUMA 0  0    0,00 € 0,00 

Publika čná činnos ť pracovníkov múzea 

Monografie: 1 
Náklad monografií: 3 000 
Štúdie: 0 
Články v odbornej tla či: 0 
Recenzie: 0 
Populariza čné články: 2 
Periodiká:  

Poznámka 

Vydaný edičný titul Orava Village Museum. Guide / Museumsdorf der Region Orava. Museunsfuhrer. je 
sprievodca po Múzeu oravskej dediny, ktorý súbežne so sprievodným textom podáva informácie o hmotnej a 
duchovnej kultúre regiónu. 
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Iné odborné činnosti 

Odborná metodická činnos ť 

- konzultácie (etnológia, muzeológia) k bakalárskym a diplomovým prácam  (UKF Nitra, UMB Banská Bystrica, 
UCM Trnava): R.Janoštín, M.Janoštínová: 

Náklady: 

Priame: Osobohodiny: 

0,00 € 22,00 

Vzdelávacia činnos ť 

- vedenie múzejnej praxe poslucháčov etnológie UCM Trnava: M. Janoštínová 

Náklady: 

Priame: Osobohodiny: 

0,00 € 20,00 

Ostatná odborná činnos ť 

- pracovná skupina pre prípravu 25. konferencie Asociácie európskych múzeí v prírode (AEOM): M. Janoštínová 

- redakčné práce na monografii obce Zuberec: M. Janoštínová 

- programová komisia Podroháčskych folklórnych slávností: R. Janoštín 

Náklady: 

Priame: Osobohodiny: 

0,00 € 300,00 
 
 
 
 

Propagácia 

Kultúrno-vzdelávacia činnos ť 

 Počet podujatí: Počet návštevníkov: Náklady + os: Príjmy: 

Vzdelávacie aktivity pre deti a 
mládež: 

5 0 40,00 € 0,00 € 

Prednášky a besedy: 0 0 0,00 € 0,00 € 

Kultúrne programy: 0 0 0,00 € 0,00 € 

Špecializované akcie: 55 1 817 2 700,00 € 6 210,00 € 

Iné: 0 0 0,00 € 0,00 € 

Spolu: 60 1 817 2 740,00 € 6 210,00 € 

Propagácia múzea 

V tlači: 17 
V rozhlase: 24 
V televízii: 10 
Na internete: 29 
Exteriérová reklama: 12 
Direct mailing: 10 

Kluby a krúžky 

Počet: 0 
Počet členov: 0 
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Poznámka 

Pri kultúrno-vzdelávacej činnosti je uvedený počet návštevníkov a príjmy iba za večerné programy v zimnej 
sezóne (27 podujatí), na ktoré sa vyberá osobitné vstupné. Na akcie v letnej sezóne platí vstupenka do expozície 
- návštevníci týchto podujatí (cca 2150 návštevníkov vzdelávacích aktivít pre deti a mládež, 7 800 platiacich a 
8000 neplatiacich návštevníkov špecializovaných akcií) sú teda zarátaní v návštevnosti expozície. 

  

Návštevnos ť 

Návštevnos ť a vstupné 

 Návštevnos ť:  

Expozície: celkom: zahrani ční: neplatiaci: do 18 rokov:  Výnos: 

Múzeum oravskej dediny 60 591 0 9 773 13 695 98 533,50 € 

Expozície a výstavy spolu 60 591 0 9 773 13 695 98 533,50 € 

Poznámka 

Nie je uvedený počet zahraničných návštevníkov múzea, ktorí zatiaľ nie sú osobitne evidovaní. 

Personálny rozvoj 

Počet a zloženie zamestnancov (fyzický stav) 

Pracovné zaradenie: Odbor (k prac. zaradeniu): Ukon čené vzdelanie: Počet: 

Vedúci zamestnanec Etnografia vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 1 

Kurátor Muzeológia vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 1 

Lektor  stredoškolské s maturitou 1 

Údržba, obsluha  stredoškolské bez maturity 1 

Ostatní  stredoškolské s maturitou 1 

Ostatní  stredoškolské bez maturity 2 

Vedúcich zamestnancov spolu   1 

Kurátorov spolu   1 

Lektorov spolu   1 

Údržba, obsluha spolu   1 

Ostatných spolu   3 

Všetkých zamestnancov spolu   7 

Pohyb pracovníkov 

Noví: 0 
Odišli: 0 

Zvýšenie kvalifikácie 

Stredoškolské bez maturity: 0 
Stredoškolské s maturitou: 0 
Vyššie odborné vzdelanie: 0 
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupe ň: 0 
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupe ň: 0 
Vysokoškolské vzdelanie 3. stupe ň: 0 
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Preh ĺbenie kvalifikácie 

Kurz: 0 
Školenie: 0 
Seminár: 0 

Rozpočet 
Finan čný rozpo čet: 

Bežný transfer: 0,00 € 

z toho na mzdy (bez OON): 50 883,83 € 

výstavy a expozície: 0,00 € 

edičnú činnosť: 8 619,56 € 

reštaurovanie a konzervovanie - dodávateľsky: 0,00 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom: 200,00 € 

z toho z vlastných zdrojov: 200,00 € 

z fondu reprodukcie: 0,00 € 

z účelových dotácií: 0,00 € 

Kapitálové výdavky: 0,00 € 

z toho nákup zbierkových predmetov: 0,00 € 

Vlastné výnosy a tržby, celkom: 110 401,28 € 

z toho tržby zo vstupného: 98 533,50 € 

tržby z prenájmu: 4 167,78 € 
 

Granty: 

tuzemské granty: 7 700,00 € 

zahraničné granty: 0,00 € 

zahraničné transfery: 0,00 € 

Poznámka 
Múzeum nemá samostatnú právnu subjektivitu, jeho hospodárenie je priamo napojené na rozpočet Obce 
Zuberec. 

Sumárny preh ľad údajov o činnosti múzea 
Kategória údajov: Vykazovaný rok: 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prí rastkov) - po čet ks:  68 

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalo gizované - po čet ks:  96 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdob ie - prír. č.: 57 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdob ie - po čet ks: 68 

Celkový po čet neskatalogizovaných zbierkových predmetov (ks): -28 

Celkový po čet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky ( ks):  215 

Celkový po čet expozícií: 1 

 z toho nové expozície: 0 

Celkový po čet výstav: 5 

z toho: vlastné: 3 

 prevzaté: 0 

 dovezené zo zahrani čia: 0 

 vyvezené do zahrani čia: 0 

 reprízy: 2 

Celkový po čet kultúrnych podujatí: 60 

Celkový po čet návštevníkov: 62 408 

z toho: expozície a výstavy: 60 591 

 podujatia ostatnej prezenta čnej činnosti: 1 817 

Celkový po čet pracovníkov: 8 

Bežný transfer: 0,00 € 
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