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Základné údaje 

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

Otváracie hodiny 
  

júl, august 8.00-18.00* denne 

jún, september 8.00-17.00* denne 

október-máj 8.00-15.30* utorok - nedeľa 
*pozn.: možnosť posledného vstupu do múzea 

Vstupné, poplatky  
 

Dospelí 2,50 €   Foto 0,50 € 

Študenti, dôchodcovia  2,00 €  Video 1,00 € 

Deti 6-18 r., ZŤP 1,00 € Lektorské služby (slov.) 5,00 € 

Obyvatelia Zuberca nad 18 r. 0,50 € Lektorské služby (angl.) 10,00 € 

Deti do 6 r., obyvatelia Zuberca do 18 r., pedagogický dozor (1/10detí) Zdarma 

Večerný program – dospelí (zimná sezóna) 5,00 € Večerný program – deti (ZS) 2,00 € 
  

Všeobecné problémy 
Múzeum v prírode predstavuje areál 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. Vlastný zbierkový fond má zatiaľ veľmi obmedzený a jeho rozširovanie 
naráža na určité ťažkosti, lebo predmety z oblasti tradičnej kultúry regiónu sú v teréne stále zriedkavejšie. 
Väčšina predmetov vystavených v expozícii je zapožičaná za finančnú úhradu od Oravského múzea P. O. 
Hviezdoslava. Vzhľadom na malý počet zbierkových predmetov, ktoré sa uplatňujú väčšinou ako exponáty, zatiaľ 
neboli vybudované definitívne depozitárne priestory a konzervátorské pracovisko.  

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, Rozlúčka s letom, Koncert gajdošov, Sviatok sv. Alžbety a i. 
Úspešný bol aj cyklus programov pre deti „Zahrajme sa ako kedysi“, ktorý prebiehal v období školských výletov v 
máji a júni. K mimoriadnym programom patrili WSA - majstrovstvá sveta v pretekoch psích záprahov 
a Podroháčske folklórne slávnosti.  

Pracovníci múzea sa v tomto roku podieľali na príprave zborníka z 25. konferencie AEOM (Association of 
European Open-Air Museums), ktorá sa konala na Slovensku a v Českej republike v auguste 2011 (hlavný 
organizátor SNM – Múzeá v Martine).  

Múzeum bolo spoluorganizátorom konferencie s medzinárodnou účasťou "Múzejná dokumentácia 2. polovice 20. 
storočia na Slovensku", ktorá sa konala 17.-18. októbra 2012 v Zuberci (hlavný organizátor: Zväz múzeí na 
Slovensku). 

Pokles návštevnosti poľských turistov naďalej pretrváva, pribúdajú individuálni návštevníci zo Západnej Európy, 
čomu sa múzeum snaží prispôsobiť ponukou informačných materiálov a lektorským výkladom (na objednávku) 
poskytovaným aj v anglickom jazyku. Príprava internetovej stránky múzea v jazykových mutáciách zatiaľ 
stagnuje.  

Prevádzka múzea prírode v letnom a zimnom období i údržba expozičných objektov a areálu sú náročné 
realizačne i finančne. Vzhľadom na nedostatok pracovníkov v údržbe sa v tomto roku nevykonali rozsiahlejšie 
opravy objektov. Vykonala sa nutná oprava požiarneho vodovodu.  

Prevádzka múzea i výkon odborných činností sú vymedzené personálnym stavom. Vzhľadom na nízky počet 
zamestnancov je väšina funkcií kumulovaná. Počas letnej sezóny boli na výpomoc prijaté 2 brigádnické sily na 
výpomoc s upratovaním a prevádzkou pokladne. 
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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: 

Etnológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 

Spolo čenské vedy 
spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 

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

Prírastky spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 

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 0 0 53 94 0 0 

Spolo čenské vedy spolu 0 0 53 94 0 0 

Prírodné vedy spolu 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 0 0 53 94 0 0 
  

Aktuálny po čet prírastkov celkom (ku koncu hodn. obdobia):  325 (420 ks) 

Elektronická evidencia zbierkových predmetov  

 Celkový po čet: 

Odbor: katalogiza čných 
záznamov: 

skatalogizovaných 
predmetov: 

digit. 
obrazových 
dokumentov: 

záznamov v 
CEMUZ: 

Etnografia 325 420 163 215 

Spolu 325 420 163 215 
  

Poznámka  
V tomto roku boli skatalogizované zbierkové predmety nadobudnuté koncom roku 2011. 

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  
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Odborná ochrana zbierkových predmetov  

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov  
 Počet kusov: Finan čné náklady: Osobohodiny: 

Vlastnými 
prostriedkami: 0 0,00 € 0,00 

Dodávateľsky: 0 0,00 €  

Spolu: 0 0,00 €  

 
 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu  
Vzhľadom na pomaly sa rozvíjajúcu akvizičnú činnosť disponuje múzeum zatiaľ len provizórnymi depozitárnymi 
priestormi. Múzeum zatiaľ nemá priestorové ani personálne podmienky pre vytvorenie konzervátorského 
pracoviska. Nadobudnuté zbierkové predmety prechádzajú iba očistením a základným ošetrením..  

Poznámka  
V riadku expozičné priestory je uvedená celková plocha expozičného areálu, v ktorom je 52 objektov ľudovej 
architektúry doplnených modelovaním pôvodného prestredia. 

Poplachovým systémom je chránený objekt dreveného gotického kostola. Areál múzea je monitorovaný štyrmi 
analógovými a piatimi IP kamerami. V rámci ochrany areálu v tomto roku prebehli všetky povinné revízie - EPS, 
elektrické inštalácie, hromozvody, hasiace prístroje. Na skvalitnenie požiarnej ochrany bolo zakúpené čerpadlo. 

V tomto roku prebehli úpravy priestorov pre zriadenie depozitáru textilu. V nasledujúcom roku sa plánuje jeho 
dokončenie a výber vhodných priestorov pre zriadenie depozitárov ďalších materiálových skupín zbierkových 
predmetov. 

Náklady na základné ošetrenie zbierkových predmetov zatiaľ nie sú v rozpočtovej skladbe osobitne evidované - 
sú zahrnuté vo výdavkoch na údržbu. 

Vedecko-výskumná činnos ť 

Vedecko-výskumná činnos ť 
  

Celkový po čet vedecko-výskumných úloh:  0 

 

Expozi čná a výstavná činnos ť 
Celkový po čet expozícií:  1 
Nové expozície:  0 
Expozície v prírode:  1 

Výstavná činnos ť 
 

Názov výstavy: Autori: Miesto 
inštalácie: Trvanie: Katalóg: Pôvodnos

ť: Odbor: Plocha: 

Oravské Vianoce A. Hudecová, 
M.Janoštínová 

 1.1. - 2.2.  repríza Spoločensko
vedné 

 

Netradičný Betlehem R. Janoštín  1.1. – 2.2.  repríza Spoločensko
vedné 

 

Z tvorby Miroslava 
Kováľa, učiteľa zo 
Zuberca 

R. Janoštín  1.7. - 31.7.  vlastná Spoločensko
vedné  

Rezbári z Oravy R. Janoštín  4.8. – 18.8.  vlastná Spoločensko
vedné 

 

Z tvorby Anny 
Vojtaššákovej 

R. Janoštín  21.8.-16.9.  vlastná Spoločensko
vedné 

 

Oravské Vianoce A. Hudecová, 
M.Janoštínová 

 20.12. - 
31.12. 

 repríza Spoločensko
vedné 

 

  

Celkový po čet výstav:  6 

Poznámka  
Výstavná činnosť múzea je limitovaná obmedzeným priestorom pre krátkodobé výstavy. 
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Edičná činnos ť 

Edičná činnos ť 
  

Celkový po čet vydaných titulov:  0 
Publika čná činnos ť pracovníkov múzea  
Monografie:  0 
Náklad monografií:  0 
Štúdie: 2 
Články v odbornej tla či:  0 
Recenzie:  0 
Populariza čné články:   4 
Periodiká:  0 

Iné odborné činnosti 

Odborná metodická činnos ť 
- konzultácie k diplomovým prácam  (M.Janoštínová) 
Posluchá č  Univerzita Odbor Úroveň Téma 

Krupljaninová  
 

Anita UMB B.Bystrica  Ekonomická 
fakulta 
 

diplomová Inovácie vybraných marketingových 
nástrojov v podhorských strediskách 
cestovného ruchu 

Hudeková 
 

Anna 
 

Žilinská 
univerzita 

Katedra kniznicno-
informacnych vied 

diplomová  

Randyšová 
 

Zuzana 
 

UMB B.Bystrica  Ekonomická 
fakulta 

diplomová  

Ostatná odborná činnos ť 
  

- konzultácie (muzeológia) k diplomovým prácam - SPU Nitra, UMB Banská Bystrica, Žilinská univerzita 
(M.Janoštínová) 

- spoluúčasť na organizácii konferencie s medzinárodnou účasťou "Múzejná dokumentácia 2. polovice 20. 
storočia na Slovensku", ktorá sa konala 17.-18. októbra 2012 v Zuberci (hlavný organizátor: Zväz múzeí na 
Slovensku).(M.Janoštínová, R. Janoštín) 

- spolupráca na redakčnej príprave zborníka z 25. konferencie AEOM (M. Janoštínová) 

- členstvo v redakčnej rade časopisu Múzeum (M. Janoštínová) 

- členstvo v predstavenstve Zväzu múzeí na Slovensku (M. Janoštínová) 

- programová komisia Podroháčskych folklórnych slávností (R. Janoštín) 

Kultúrno-vzdelávacia činnos ť 

Podujatia  
Dátum Názov Náplň 
2.1.-.10.3. 
 . 

Večer v múzeu 
(24 opakovaní) 
 

Večerný program  - prehliadka múzea s lampášmi, ukážky hry na barokový organ, 
posedenie pri medovine s ľudovou hudbou, zábavou a hrami  (ARMARIA ORAVA) 

24.-26.2. WSA Majstrovstvá sveta 
pretekov psích záprahov  

Preteky psích záprahov; kultúrny program na pódiu  
FK Brestová, DFS Roháčik, Indiáni AMAWA´S z Ekvádoru, country skupina Izabella, 
skupina Bazár z Habovky, Jaro Sloboda (Fujaraodjara), Oravan Senior, Skorušina 
z Liesku, ĽH súrodencov Vavrekovcov, ĽH z Hladovky 

7.-9.4. Veľká noc v múzeu Ukážky remes. výroby, pletenie korbáčov, maľovanie kraslíc... 
8.4. „Veľkonočné popoludnie“ – scénická mozaika: ľudové zvyky od zimy do jari - 
tradičné masky, koledníci, symbolika v jarných obradoch, ľudová hudba a tanec.  
Účinkujúci: DFS Roháčik a Zuberček zo Zuberca, Podroháčska ľudová hudba zo 
Zuberca, rodiny – Vavrekovci z Liesku a Janoštínovci zo Zuberca. 

29.4. Hej, máj zelený  
 

Symbolické otvorenie letnej sezóny  
Stavanie májov a folklórne vystúpenie, účinkujúci: FK Brestová, FS Rosička z Martina 

18.5. -15.6. 
každý piatok 

Zahrajme sa ako kedysi Program pre detské kolektívy  
I. poznatková časť: spôsob vyučovania a bývania, domáca výroba textílií 
II. tvorivé dielne: hrnčiarstvo, drotárstvo, tkanie, rezbárstvo, sviečkárstvo, maľba na 
skle,  zdobenie medovníkov 
III. hry 

1.7.-31.8. 
nedele 

Remeslá na dedine predvádzanie remeselnej výroby v areáli múzea 

1.7.-31.8. 
stredy 

Ozveny tradícií Pásmo o ľudových hudobných nástrojoch na Orave, o spracovaní ľanu a ovčej vlny, 
výrobe  plátna a súkna, o ľudovom odeve sprevádzané piesňami a tancom. 
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15.7.   Včelárska nedeľa Sv. omša v kostole sv. Alžbety 
Koncert komornej hudby „Musica Arvensis“ a hostia v kostole sv. Alžbety 
VČELÁRSKE POPOLUDNIE – Oravské múzeum P.O.H. 
FK Brestová, FS Skorušina z Liesku, ĽH Hladovka, DFS Roháčik zo Zuberca 

4.-5. 8. 
 

Podroháčske folklórne 
slávnosti 

Vernisáž výstavy  
Fragmenty z Oravského múzea (komponovaný program s ukážkami zo zbierok 
Oravského múzea) 
Na zvonici zvonia (sprievod súborov a skupín z MOD k amfiteátru) 
Sv. omša pri kostole sv. Alžbety  
Tradičný oravský jarmok – výroba a predaj výrobkov ľudových remesiel. 

26. 8. Plátenná nedeľa Sv. omša v kostole sv. Alžbety, ukážky prania a bielenia plátna na potoku, ukážky 
hladenia plátna v mangli na konský pohon 
Folklórny program 
FK Brestová, ĽH Šuvadovcov – Suchá Hora, Ženská spevácka skupina zo Zuberca.  

17.9. Koncert gajdošov Koncert v rámci medzinárodného gajdošského festivalu „GAJDOVAČKA 2012“ 
17. 11. Odpust Slávnostná sv. omša k úcte patrónky kostola sv. Alžbety za účasti pútnikov z farnosti 

Zuberec a Veličná. 
29.-31.12. Večer v múzeu (6 opakovaní) 

Ďalšie oživovacie aktivity:  
� zooexpozícia - chov domácich zvierat – ovce, kozy, husi 
� agroexpozícia - pestovanie užitkových a technických plodín 
� v priebehu letnej sezóny a pri programoch účinkovanie zamestnancov v krojoch 

Služby pre návštevníkov:  
� Požičiavanie textového sprievodcu po expozícii v 10 jazykoch  
� Špecializovaný výklad a lektorské služby v slovenskom a anglickom jazyku (pre objednané skupiny) 
� Predaj informačných materiálov o regióne, pohľadníc, máp, sprievodcov, propagačných materiálov – 

pokladňa 
� Predajne a občerstvenie: 
 Krčma u Mlynára – objekt mlyna z Novoti – prenájom: Vladimír Žuffa  
 Suveníry – objekt kúria Štefanovo – prenájom: Katarína Dóczyová 
 Remeselnícke výrobky – objekt Veličná – prenájom: Viera Moková 
 Výrobky z dreva – objekt Veličná, mangeľ – prenájom: Pavol Janoštín 
 Trstenská keramika – objekt sýpka Srňacie – prenájom Ľubomír Hoľma 
� Cirkevné sobáše v kostole sv. Alžbety 

Prehľad 

 Počet podujatí:   

Vzdelávacie programy 0   

Lektoráty 34   

Prednášky a besedy: 0   

Kultúrne podujatia: 0   

Špecializované akcie: 2   

Iné podujatia: 48   

Spolu: 84   

Poznámka  
Návštevníci kultúrno-výchovných podujatí (a príjmy z KV podujatí) sú uvedení v celkovej návštevnosti expozície 
a výstav, vzhľadom na to, že: 1/ na podujatia v letnej sezóne sa okrem vstupného do expozície nevyberá 
osobitné vstupné - návštevníci sa ich môžu zúčastniť v rámci prehliadky expozície  (6 programov pre deti - cca 
2 650 detských návštevníkov, ostatné programy - 6 700 platiacich návštevníkov a 13 000 naplatiacich 
návštevníkov) 2/ pri večerných programoch v zimnej sezóne, na ktoré sa vyberá osobitné vstupné, je prehliadka 
expozície súčasťou programu. (21 programov - cca 1400 návštevníkov) 3/ lektorský výklad je sprievodom 
k prehliadke expozície. 

Propagácia 
V tlači:  14 
V rozhlase:  21 
V televízii:  13 
Na internete:  29 
Exteriérová reklama:  7 
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Návštevnos ť 

Návštevnos ť a vstupné  
 Návštevnos ť:  

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

Múzeum oravskej dediny 65 480 0 14 899 12 647 111 254,50 € 

Expozície a výstavy spolu 65 480 0 14 899 12 647 111 254,50 € 

Poznámka  
Návštevnosť - nie je uvedený počet zahraničných návštevníkov, ktorí pri súčasnom spôsobe predaja vstupeniek 
nie sú osobitne evidovaní. 

V neplatiacich návštevníkoch sú započítaní aj návštevníci PFS a WSA. 

 

Správa a údržba 

Zabezpečenie prevádzky múzea, ochrany objektov, exponátov a návštevníkov 
 
Pravidelné práce  
� čistenie a úprava objektov (čistenie interiérov, sezónna výzdoba, údržba zábraniek, gánkov, osvetlenia) 
� čistenie a úprava areálu (oplotenie, osvetlenie, údržba chodníkov) 
� čistenie a údržba sociálnych zariadení 
� prevádzkovanie a revízia EPS, požiarnych zariadení 
� kontrola rezervoára vodného zdroja  
� kŕmenie a starostlivosť o domáce zvieratá 
 
Sezónne práce  
� veľké upratovanie v expozičných objektoch (rajbanie dlážok, umývanie okien, čistenie exponátov atď) - jar, 

jeseň 
� odpratávanie snehu, údržba a posyp ciest 
� kosenie, príprava krmiva 
� úprava pôdy, pestovanie úžitkových a technických plodín 
� klčovanie náletových drevín v areáli 
 
� stavba a likvidácia pódia a hľadiska v MOD 
� montáž a demontáž stánkov pre remeselníkov 
� úprava a čistenie areálu pred programami a po ich ukončení 
� stavba a likvidácia oltára pre slávnostnú omšu (PFS) 
� stavba a likvidácia pódií (PFS) 
 
Mimoriadne práce  
� oprava fasád objektov zo Srňacieho, Párnice, Žaškova, Vyšného Kubína  
� oprava interiéru objektov z Hruštína a Štefanova  
� čiastočné prekrytie striech na objektoch správy múzea 
� výmena napájacieho el. kábla z hlavnej rozvodne do Žaškova 
� oprava vodovodu a inštalácia doplnkovej šachty pri Bzinách  

Personálny rozvoj 

Počet a zloženie zamestnancov (fyzický stav)  
Zamestnanci: Z SV ÚSV VŠ 1. stupe ň VŠ 2. stupe ň VŠ 3. stupe ň Celkom 

Vedúci zamestnanec       1 

Kurátor       1 

Lektor       1 

THP       2 

THP       0 

Ostatní       2 
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Zamestnanci: Z SV ÚSV VŠ 1. stupe ň VŠ 2. stupe ň VŠ 3. stupe ň Celkom 

Ostatní       1 

Vedúci zamestnanci   1  1 

Odborní zamestnanci    
 1 

1  2 

THP spolu  1    1 

Ostatných spolu  2 1   3 

Všetkých 
zamestnancov spolu  3

 
1 
 

2 
 

7 

 

Pohyb zamestnancov  
Noví: 0 

Odišli: 0 

 

Rozpočet 
Finan čný rozpo čet: 

Bežný transfer: 6 763,24 € 

z toho na mzdy (bez OON): 74 919,39 € 

výstavy a expozície: 0,00 € 

edičnú činnosť: 8 619,56 € 

reštaurovanie a konzervovanie - dodávateľsky: 0,00 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom: 0,00 € 

z toho z vlastných zdrojov: 0,00 € 

z fondu reprodukcie: 0,00 € 

z účelových dotácií: 0,00 € 

Kapitálové výdavky: 17 499,90 € 

z toho nákup zbierkových predmetov: 0,00 € 

Vlastné výnosy a tržby, celkom: 153 198,30 € 

z toho tržby zo vstupného: 111 254,50 € 

tržby z prenájmu: 22 042,25 € 
  

Granty: 

tuzemské granty: 0,00 € 

zahraničné granty: 0,00 € 

zahraničné transfery: 0,00 € 

Poznámka  
Múzeum nedostáva od obce príspevok na činnosť - výdavky múzea sú hradené z jeho príjmov. V tomto roku 
príspevok od zriaďovateľa slúžil na dokrytie nákladov na opravu havarijného stavu strechy objektu, ktorý bol 
v dlhodobom prenájme (VÝRMOS) a v budúcnosti má slúžiť pre potreby múzea.Sumárny prehľad údajov o 
činnosti múzea 
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Sumárny preh ľad údajov o činnosti múzea 
 
 
 

Kategória údajov: Vykazovaný rok: 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prí rastkov) - po čet ks:  420 

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalo gizované - po čet ks:  420 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdob ie - prír. č.: 0 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdob ie - po čet ks: 0 

Celkový po čet neskatalogizovaných zbierkových predmetov (ks): 0 

Celkový po čet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky ( ks): 420 

Celkový po čet expozícií: 1 

 z toho nové expozície: 0 

Celkový po čet výstav: 6 

z toho: vlastné: 3 

 prevzaté: 0 

 dovezené zo zahrani čia: 0 

 vyvezené do zahrani čia: 0 

 reprízy: 3 

Celkový po čet kultúrnych podujatí: 84 

Celkový po čet návštevníkov: 65 480 

Celkový po čet pracovníkov: 7 

Bežný transfer: 6 763,24 € 


