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Všeobecné údaje o múzeách 
Rok:  2013 
Múzeum:  Múzeum oravskej dediny Zuberec 
Ulica a číslo:  Brestová 850 
Obec:  Zuberec 
PSČ: 002 73 
Telefón: +421 43/ 539 51 49 
Fax:  
E-mail: muzeum@zuberec.sk 
WWW stránka: http://muzeum.zuberec.sk/ 
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Šiška 
Riaditeľ: Mgr. Richard Janoštín 
 
Zatriedenie 
Zriaďovateľ: obec 
Geografické hľadisko: Žilinský kraj 
 
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. Vzhľadom na obmedzený rozsah vlastného zbierkového fondu je časť exponátov 
zapožičaná za finančnú úhradu od Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.  
Zbierkové predmety Múzea oravskej dediny sa využívajú väčšinou ako exponáty, pripravuje sa zriadenie definitívneho depozitára 
textilu a následne depozitárov pre ďalšie materiálové skupiny. Múzeum plánuje vytvorenie a vybavenie pracoviska pre základné 
konzervačné úkony. 
V oblasti akvizičnej činnosti múzeum zakúpilo súbor dolnooravských krojov a krojových súčastí z obce Žaškov. Akvizícia bola 
podporená z dotačného systému Ministerstva kultúry SR. 
V oblasti evidencie návštevnosti múzeum neeviduje osobitne návštevnosť kultúrno-výchovných podujatí, vzhľadom na to, že 
všetky programy sú spojené s prehliadkou expozície múzea. (vysvetlené v poznámke ku kultúrno-výchovnej činnosti). Osobitné 
vykazovanie návštevníkov kultúrno-výchovných podujatí by skreslilo údaj o celkovej návštevnosti múzea.  
V oblasti kultúrno-výchovnej činnosti múzeum v zimnej sezóne zrealizovalo cyklus programov  "Večer v múzeu", v letnom 
období cyklus "Remeslá na dedine", cyklus "Ozveny tradícií" a ďalšie programy, napr. Veľká noc v múzeu,  Remeselná nedeľa, 
Plátenná nedeľa, 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 (cca 3600 detských návštevníkov). K mimoriadnym programom patrili 
WSA - majstrovstvá sveta v pretekoch psích záprahov a Podroháčske folklórne slávnosti. Viaceré programy boli realizované so 
združením Armaria Orava. 
V rámci komunikácie so zahraničnými turistami múzeum disponuje ponukou informačných materiálov v 10 cudzích jazykoch a 
lektorským výkladom (na objednávku) poskytovaným aj v anglickom jazyku. Na internetovej stránke múzea sa podarilo doplniť 
základné informácie v anglickom a čiastočne aj v nemeckom a poľskom jazyku. 
Prevádzka múzea v prírode v letnom a zimnom období i údržba expozičných objektov a areálu sú náročné personálne i finančne. 
Najväčšou akciou v rámci starostlivosti o objekty bolo prekrytie strechy objektu z Dolnej Lehoty (s finančným prispením z 
dotačného systému MK SR. Na strechách viacerých objektov sa vykonali nutné priebežné opravy krytiny. V objekte z Veličnej 
bola vymenená drevená podlaha v maštali. Na plátenníckej kúrii zo Štefanova boli vymenené drevené schody. Prebehla 
rekonštrukcia oplotenia zo strany cestnej komunikácie vrátane výmeny drevených šindľových striešok, oplotenia okolo kostola a 
kúrie zo Štefanova. Prebehla oprava lavičiek cez potok. V rámci starostlivosti o zooexpozíciu boli zhotovené nové ohrady pre 
zvieratá. Spracovaním dreva z výrubu a očisty okolitého lesného porastu sa pripravil materiál na údržbu a prevádzku..   
V rámci ochrany areálu sa uskutočnila rekonštrukcia rozvádzačov elektrickej energie (Vasiľovo, Srňacie). 
Prevádzka múzea i výkon odborných činností sú limitované 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. Dvoch pracovníkov pre údržbu (na 8 mesiacov) poskytol zriaďovateľ v rámci projektu "Podpora 
zamestnávania nezamestnaných v samospráve". 
 
Ochrana zbierkového fondu 
Priestory Plocha (m2) EPS PSN 
Expozičné priestory 80 000,00 áno čiastočne 
Výstavné priestory 0,00   
Depozitárne priestory 0,00   
Pracovne 18,70 áno nie 
Prednáškové miestnosti 48,00 áno nie 
Dielne a laboratóriá 20,00 áno nie 
Iné priestory 54,00 áno nie 
Spolu 80 140,70 – – 
 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu: 
Vzhľadom na pomaly sa rozvíjajúcu akvizičnú činnosť disponuje múzeum zatiaľ len provizórnymi depozitárnymi priestormi a v 
súčasnosti pripravuje zriadenie stálych depozitárov pre jednotlivé materiálové skupiny. Múzeum zatiaľ nemá priestorové ani 
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personálne podmienky pre vytvorenie konzervátorského pracoviska. Nadobudnuté zbierkové predmety prechádzajú iba 
očistením a základným ošetrením. 
 
Poznámka k ochrane zbierkového fondu: 
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 a objektov prebehla povinná revízia EPS. Náklady na základné ošetrenie 
zbierkových predmetov zatiaľ nie sú v rozpočtovej skladbe osobitne evidované - sú zahrnuté vo výdavkoch na údržbu. 
 
Akvizičná činnosť 

Spôsob nadobudnutia 
 Prírastky Vlastný 

výskum 
Kúpa Dar Zámena Prevod 

Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks 
Etnografia 32 39 0 0 32 39 0 0 0 0 0 0 
Spoločenské vedy spolu 32 39 0 0 32 39 0 0 0 0 0 0 
Prírastky spolu 32 39 0 0 32 39 0 0 0 0 0 0 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala:  2 
 
Poznámka k akvizičnej činnosti: 
Múzeum nadobudlo súbor dolnooravských krojov a krojových súčastí z obce Žaškov – akvizícia bola podporená dotačným 
systémom MK SR. 
 
Evidencia zbierkového fondu 

 Prírastky 
celkovo 

Skatalogizované 
celkovo 

Skatalogizované 
v danom roku 

Úbytok 
v danom roku 

Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks evid. č. ks 
Etnografia 357 459 357 459 32 39 0 0 
Spoločenské vedy spolu 357 459 357 459 32 39 0 0 
Zbierky spolu 357 459 357 459 32 39 0 0 
 
Elektronické spracovanie zbierok 

Prvostupňová evidencia Druhostupňová evidencia 

 počet prí-
rastkových 
čísel 

počet kusov 
zbierkových 
predmetov 

počet 
evidenčných 
čísel 

počet kusov 
skatalogi-
zovaných 
predmetov 

Počet pred-
metov s 
digitálnym 
obrazovým 
dokumen-
tom 

Počet  
záznamov  
v CEMUZ 

Celkový počet 357 459 357 459 195 357 
 
Expozičná činnosť 
Názov expozície Adresa Rok Druh Úpravy Katalóg 
Múzeum oravskej 
dediny 

Brestová 850, Zuberec  expozícia v prírode   

Spoločenskovedné expozície:  0 Nové expozície:  0 
Prírodovedné expozície:   0 Celkový počet expozícií:  1 
Hradné expozície:   0 
Pamätné izby, domy:   0 
Expozície v prírode:   1 
 
Výstavná činnosť 

Názov výstavy Autori Miesto inštalácie Trvanie  
od - do Pôvodnosť Odbor Plocha Katalóg 

Oravské Vianoce 

Andrea 
Hudecová, 
Marianna 
Janoštínová 

 1.1.-2.2. repríza spoločenskovedná 0  

Netradičný Betlehem Richard 
Janoštín 

 1.1.-15.3. repríza spoločenskovedná 0  

Z tvorby Miroslava 
Kováľa, učiteľa zo 
Zuberca 

Richard 
Janoštín  1.7.-25.8. vlastná spoločenskovedná 0  

Orava bratří Čapků Richard 
Janoštín  3.8.-12.12. dovezená zo 

zahraničia spoločenskovedná 0  

Oravské Vianoce 
Andrea 
Hudecová, 
Marianna 

 
20.12.-
31.12. repríza spoločenskovedná 0  
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Názov výstavy Autori Miesto inštalácie Trvanie  
od - do 

Pôvodnosť Odbor Plocha Katalóg 

Janoštínová 
Celkový počet výstav:  5 

Poznámka k expozičnej a výstavnej činnosti: 
Výstavná činnosť múzea je limitovaná obmedzeným priestorom pre krátkodobé výstavy. 
 
Publikačná činnosť pracovníkov múzea 
Monografie 0 

Náklad monografií 0 
Štúdie 1 
Články v odbornej tlači 2 
Recenzie 0 
Popularizačné články 3 

 
Kultúrno-vzdelávacia činnosť 
Kultúrno-vzdelávacie 
podujatia 

Počet podujatí Počet 
návštevníkov 

z toho 
neplatiacich 

Náklady Príjmy 

Vzdelávacie programy 0 0 0 0,00 € 0,00 € 
Lektoráty 15 0 0 0,00 € 0,00 € 
Prednášky a besedy 0 0 0 0,00 € 0,00 € 
Kultúrne podujatia 0 0 0 0,00 € 0,00 € 
Špecializované akcie 2 0 0 0,00 € 0,00 € 
Iné podujatia 60 0 0 0,00 € 0,00 € 
Spolu 77 0 0 0,00 € 0,00 € 
 
Propagácia múzea 
V tlači 16 
V rozhlase 19 

V televízii 14 
Na internete 32 
Exteriérová reklama 7 
Direct mailing 10 

 
Odborná metodická činnosť 
- konzultácie (muzeológia) k bakalárskej práci - UKF Nitra (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)    
- účasť na 26. konferencii Asociácie európskych múzeí v prírode (M. Janoštínová) 
 
Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a k propagácii múzea: 
Návštevníci kultúrno-výchovných podujatí (aj 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 zúčastňujú  v 
rámci prehliadky expozície (5 programov pre deti - viac ako 3600 detských návštevníkov, ostatné programy - 12 300 platiacich a 
8 300 neplatiacich návštevníkov)  
2/ pri večerných programoch počas zimnej sezóny, na ktoré sa vyberá osobitné vstupné, je prehliadka expozície neoddeliteľnou 
súčasťou programu (29 programov - 1761 platiacich a 230 neplatiacich návštevníkov)  
3/ lektorský výklad je sprievodnou službou k prehliadke expozície 
Pozn.: nezrovnalosť so štatistickým výkazom KULT je spôsobená tým, že online systém vyžaduje uvedenie minimálne 3 
návštevníkov na podujatie, inak nemožno pokračovať vo vypĺňaní formulára. Vo výkaze KULT je preto uvedený počet 231 
(počet podujatí x 3). 
 
Počet a zloženie zamestnancov 
Zamestnanci Z SV ÚSV VŠ 1. st. VŠ 2. st. VŠ 3. st. Celkom 
Vedúci zamestnanci 0 0 0 0 1 0 1 
Odborní zamestnanci 0 0 1 0 1 0 2 
THP 0 1 0 0 0 0 1 
Ostatní 0 2 1 0 0 0 3 
Spolu 0 3 2 0 2 0 7 
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Návštevnosť a vstupné 

Návštevníci 
Názov 

celkom zahraniční neplatiaci do 18 rokov 
Vstupné 

Múzeum oravskej dediny - expozícia, výstavy a 
podujatia 81 590 0 18 837 16 166 130 117,50 € 

Spolu 81 590 0 18 837 16 166 130 117,50 € 
 
Finančný rozpočet 
Bežný transfer 0,00 € 

na mzdy (bez OON) 71 642,48 € 

výstavy a expozície 0,00 € 
edičnú činnosť 0,00 € 

z toho 

reštaurovanie a konzervovanie – dodávateľsky 0,00 € 
Nákup zbierkových predmetov, celkom 870,00 € 

fondu reprodukcie 0,00 € 
účelových dotácií 1 000,00 € z 

vlastných zdrojov 870,00 € 
Kapitálové výdavky 1 870,00 € 
z toho nákup zbierkových predmetov 1 870,00 € 
Vlastné výnosy a tržby, celkom 158 597,09 € 

tržby zo vstupného 130 117,50 € 
z toho 

tržby z prenájmu 3 096,05 € 
tuzemské 16 000,00 € 
zahraničné 0,00 € Granty 

zahraničné transfery 0,00 € 
 
Poznámka k návštevnosti a financovaniu: 
Návštevnosť – nie je uvedený počet zahraničných návštevníkov, ktorí pri súčasnom spôsobe predaja vstupeniek nie sú osobitne 
evidovaní.  
Hospodárenie – múzeum nemá právnu subjektivitu, jeho hospodárenie je priamo napojené na rozpočet Obce Zuberec, pričom 
od obce nedostáva osobitný príspevok na činnosť – výdavky múzea sú hradené z jeho príjmov. 
 
Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea 
Kategória údajov Vykazovaný rok 
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP v danom roku: 32 
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku: 39 
Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku: 32 

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie –  počet kusov ZP v danom roku: 39 
Celkový počet kusov neskatalogizovaných zbierkových predmetov: 0 
Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných elektronicky: 459 
Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu: 0 
Celkový počet expozícií 1 
z toho nové expozície: 0 
Celkový počet výstav 5 

vlastné 1 
prevzaté 0 
dovezené zo zahraničia 1 
vyvezené do zahraničia 0 

z toho 

reprízy 3 
Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí: 77 
Celkový počet návštevníkov 81 590 

expozície a výstavy 81 590 
z toho 

kultúrno-vzdelávacie podujatia: 0 
Celkový počet pracovníkov 7 
z toho VŠ 2 
Bežný transfer 0,00 € 
Vlastné výnosy 158 597,09 € 
 
 


