Múzejný výkaz

Názov
Múzeum oravskej dediny
Rok
2020
Ulica
Zuberec
Číslo popisné
850
Obec
Zuberec
PSČ
027 32
Telefón
+421 43 5395 149
E-mail
muzeum@zuberec.sk
Internetová stránka
https://muzeum.zuberec.sk/
Riaditeľ
Mgr. Richard Janoštín
Štatutárny orgán
Mgr. Richard Janoštín
Zriaďovateľ
obec
Umiestnenie (geograficky)
Žilinský kraj

Pobočky a vysunuté expozície
Názov

Adresa

Kontakty

Všeobecné problémy
Všetky múzejné činnosti v roku 2020 boli ovplyvnené opatreniami v súvislosti s ochorením Covid-19. Po nútenej
uzávierke múzea od 13.3. do 5.5. nasledovali ďalšie obmedzenia v oblasti školstva a opatrenia na zníženie mobility,
októbrová uzávierka hraníc s Českou republikou a ďalšie opatrenia na záver roka. Tieto okolnosti mali vplyv na vývoj
návštevnosti. Okrem zrušenia 2/3 pravidelných podujatí prakticky absentovali aj kolektívne návštevy (školské skupiny,
zájazdy, firemné podujatia a pod.). Napriek historicky najvyššej návštevnosti v mesiacoch júl a august, bol celkový
ročný pokles návštevnosti výrazný, až o 22% oproti predchádzajúcemu roku.
V oblasti odborných činností bolo obdobie uzávierky múzea využité na vykonanie revízie zbierkového fondu.
V oblasti komunikácie sa podujatia zredukovali na programy:
- Večer v múzeu (20 repríz: január-marec)
- Ozveny Tradícií - scénický program (9 repríz: júl – augst)
V období obmedzenia hromadných podujatí bola expozície oživená o ukážky hudobných nástrojov a predvádzanie
techniky hry, ukážky tancov z Oravy, koncerty vážnej hudby v kostole zo Zábreže, vyhrávanie muzikantov na priedomí
objektov, ukážky remeselnej výroby spojené s predajom.
V októbri sa uskutočnilo spomienkové podujatie na V. J. Grusku.
Podujatie Večer v múzeu bolo zapísane do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska (18.12.2020).
Spravovanie agroexpozície a zooexpozície muselo prebiehať v rovnakom rytme, bez ohľadu na prítomnosť
návštevníkov.
To isté platilo pre oblasť údržby objektov a expozičného areálu. V priebehu roka sa vykonali nasledujúce zásahy:
- úplná rekonštrukcia lavičky cez potok Studená
- výmena spodného zhnitého dreva na zrubových objektoch koliba z Jasenice a komora zo Zuberca
- prekrytie objektov: maštaľ zo Štefanova (južná a východná časť), humno objektu z Vasiľova (južná časť), komôrka vo
dvore objektu z Hruštína, pokladňa – objekt komora zo Zuberca, schodište na objekte sýpky zo Srňacieho, včelín,
maštaľ z Veličnej (západná časť)
- úprava drevených gánkov pri objektoch humno z Oravskej Lesnej a humno z Oravského Veselého
- vypílenie suchých smrekov v areáli a odstránenie pováľaných drevín, následné spracovanie guľatiny na potrebné
rezivo pre opravy objektov
- úprava terénu – odstránenie veľkých kameňov z trávnatej plochy
- výroba oplotenia pri objekte z Oravskej Lesnej a oprava oplotenia v západnej časti areálu
- výroba šindľov na okružie šindľových striech a nákup šindľov na prekrývanie ďalších striech podľa potreby.
V januári prebiehalo v múzeu nakrúcanie rozprávky ČT Praha „O vánoční hvězdě“.

ZBIERKOVÝ FOND
Akvizičná činnosť
Spôsob nadobudnutia
Prírastky
Odbor

Vlastný výskum

prír. č.

ks prír. č.

1

ks

Kúpa

Dar

prír. č.

ks prír. č.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Archeológia
História
Etnografia
Dejiny umenia
Dejiny hudby
Numizmatika
Iné spoločenské vedy
Dejiny techniky
Spoločenské vedy spolu
Geológia
Mineralógia - petrografia
Paleontológia
Botanika
Zoológia
Antropológia
Iné prírodné vedy
Prírodné vedy spolu
Prírastky spolu

Komisia na tvorbu zbierok zasadala
13.5.2020
Organizačný a rokovací poriadok KTZ schválený
6.9.2007
Poznámka k akvizičnej činnosti

Zámena
ks prír. č.

Prevod
ks prír. č.

ks

Evidencia zbierkového fondu
Prírastky
celkovo
Odbor

Skatalogizované
celkovo

Skatalogizované v danom
roku

Úbytok v danom
roku
evid. č.

prír. č.

ks

evid. č.

ks

evid. č.

ks

359

461

359

461

1

1

359

461

359

461

1

1

359

461

359

461

1

1

Archeológia
História
Etnografia
Dejiny umenia
Dejiny hudby
Numizmatika
Iné spoločenské vedy
Dejiny techniky
Spoločenské vedy
spolu
Geológia
Mineralógia petrografia
Paleontológia
Botanika
Zoológia
Antropológia
Iné prírodné vedy
Prírodné vedy spolu
Zbierky spolu

Celkový počet záznamov v centrálnej evidencii zbierkových predmetov múzeí
359
Poznámka k evidencii zbierkového fondu

ks

Ochrana zbierkového fondu
Priestory

2
Plocha (m )

EPS (áno / nie)

EZS (áno / nie)

Expozičné priestory

80000

áno

čiastočne

Depozitárne priestory

128

áno

nie

Pracovne

61

áno

Prednáškové miestnosti

48

áno

Dielne a laboratóriá

66

áno

Výstavné priestory

Iné priestory
Spolu

80303.00

Depozitárny režim schválený
Poznámka k ochrane zbierkového fondu
V riadku expozičné priestory je uvedená celková plocha expozičného areálu, v ktorom je 52 expozičných objektov
ľudovej architektúry doplnených modelovaním pôvodného prostredia.
Poplachovým systémom je chránený objekt dreveného gotického kostola. Areál múzea je monitorovaný kamerovým
systémom.
Elektronická požiarna signalizácia je momentálne nefunkčná a čaká sa na jej opravu.

Odborné ošetrenie zbierkových predmetov

Konzervovanie
Počet kusov
Vlastnými prostriedkami

Finančné náklady (€)

36

Dodávateľsky
Spolu

36

Reštaurovanie
Počet kusov

Finančné náklady (€)

Vlastnými prostriedkami
Dodávateľsky
Spolu

Preparovanie
Počet kusov

Finančné náklady (€)

Vlastnými prostriedkami
Dodávateľsky
Spolu

Poznámka k odbornému ošetreniu
Múzeum nemá vlastného konzervátora. Konzervátorské zásahy vykonávajú pracovníci údržby s praxou v oblasti
drevospracujúcich remesiel.
V priebehu roka sa uskutočnila revízia zbierkového fondu, po ktorej nasledovalo povrchové očistenie predmetov a
impregnácia materiálovej skupiny drevo prostriedkami proti drevokaznému hmyzu.

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
Vedecko-výskumná činnosť
Názov úlohy

Riešitelia

Poznámka k vedecko-výskumnej činnosti

Trvanie (od - do)

Odbor

Výstup

EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ
Expozičná činnosť
Názov expozície

Adresa

Rok

Úpravy

Druh

Katalóg

Múzeum oravskej dediny

027 32 Zuberec 850

1975

menšie úpravy

expozícia v prírode

áno

Spoločenskovedné expozície: 0
Prírodovedné expozície: 0
Hradné expozície: 0
Pamätné izby, domy: 0
Expozície v prírode: 1
Z toho: nové expozície: 0

Výstavná činnosť
Názov
výstavy

Autori

Miesto
inštalácie

Trvanie
(od - do)

Oravské
Vianoce

Andrea Hudecová,
Marianna Janoštínová

MOD Zuberec

1.1.-2.2,,
15.12.-31.12.

Netradičný
Betlehem

Richard Janoštín

MOD Zuberec 1.1.-31.12.

Poznámka k expozičnej a výstavnej činnosti

Pôvodnosť Odbor

Plocha
(m2)
Katalóg

repríza

spoločenskovedná

nie

vlastná

spoločenskovedná

nie

ODBORNÁ METODICKÁ, ANALYTICKÁ A
KONCEPČNÁ ČINNOSŤ
Odborná metodická, analytická a koncepčná činnosť
Odborná metodická, analytická a koncepčná činnosť
Prednáška "Múzejná pedagogika v múzeách v prírode a pamiatkach hmotného kultúrneho dedičstva in situ“ v rámci
akreditovaného kurzu "Múzejná pedagogika" (M.Janoštínová)
Členstvo v redakčnej rade časopisu Múzeum (M. Janoštínová)
Členstvo v redakčnej rade Zborníka SNM ETNOGRAFIA (M. Janoštínová)
Členstvo vo Vedeckej rade Slovenského národného múzea pre etnológiu (M. Janoštínová)
Členstvo v programovej komisii Podroháčskych folklórnych slávností (R. Janoštín)
Konzultácie k bakalárskym a diplomovým prácam (M.Janoštínová, Richard Janoštín)

INÉ ČINNOSTI
Publikačná činnosť pracovníkov múzea
Vedecké monografie
Vedecké práce (štúdie a články)
Odborné knižné publikácie
Odborné práce (štúdie a články)
Heslá v odborných slovníkoch a encyklopédiách
Recenzie a anotácie
Popularizačné články, správy a iné drobné práce

3

Spolu

3

Poznámka k publikačnej činnosti

Edičná činnosť
Názov

Rozsah

Jazyk

Náklad

Druh titulu

Zodpovedný

Poznámka k edičnej činnosti

Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Kultúrno-vzdelávacie

Počet

Počet

z toho

Náklady

Príjmy

podujatia

podujatí

návštevníkov

neplatiacich

(€)

(€)

Vzdelávacie programy
Lektoráty
Prednášky a besedy
Kultúrne podujatia

1

Špecializované akcie

33

Iné podujatia
Spolu

34

Propagácia múzea
V tlači

8

V rozhlase

12

V televízii

4

Na internete

42

Exteriérová reklama

2

Direct mailing

9

Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a propagácii múzea
Poznámka ku kultúrno-vzdelávacej činnosti a propagácii múzea
Návštevníci kultúrno-výchovných podujatí (a príjmy z KV podujatí) nie sú uvedení v tabuľke, sú zahrnutí v celkovej
návštevnosti expozícií 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
2/ Pri večerných programoch počas zimnej sezóny, na ktoré sa vyberá osobitné vstupné, je prehliadka expozície
podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou programu.
Vzhľadom na opatrenia súvisiace s Covid-19 boli zrušené lektorské výklady a minimálne 2/3 kultúrno-vzdelávacích
podujatí. Počet návštevníkov podujatí kvalifikovaným odhadom: 4800.

PERSONÁLIE
Počet a zloženie zamestnancov
Zamestnanci

Z

SV

ÚSV

Vedúci zamestnanci
Odborní zamestnanci

1

THP

2

Ostatní

2

1

Spolu

4

2

VŠ 1. st.

VŠ 2. st.

1

1

2
2
3

2

Stredné vzdelanie bez maturity (SV)
Úplné stredné vzdelanie (ÚSV)
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupeň
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň
Vysokoškolské vzdelanie 3. stupeň

Pohyb zamestnancov

Odišli

Poznámka k personáliám

SPOLU

1

Zvýšenie kvalifikácie

Noví

VŠ 3. st.

8

NÁVŠTEVNOSŤ, FINANČNÝ ROZPOČET
Návštevnosť expozícií a výstav
Návštevníci
Názov

celkom

Múzeum oravskej dediny
SPOLU:

zahraniční

neplatiaci

do 18 rokov

Vstupné (€)

74516

5224

14920

231162

74516

5224

14920

231162.00

Finančný rozpočet
Celkové príjmy (€)

261219

bežný transfer od zriaďovateľa spolu

0

na mzdy
na výstavy
z toho

na edičnú činnosť
na reštaurovanie a konzervovanie
iné

kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu

0

na nákup zbierkových predmetov
z toho

z toho

na expozície
iné

vlastné príjmy spolu
z toho

261219

zo vstupného

231162

z prenájmu

26792

iné

3265

granty spolu
z toho

tuzemské
zahraničné

iné
Celkové výdavky (€)

208950

bežné výdavky spolu

194020

kapitálové výdavky spolu

14930

z toho

nákup zbierkových predmetov od zriaďovateľa
z toho

na nákup zbierkových predmetov z vlastných zdrojov

50

na nákup zbierkových predmetov z iných zdrojov

Poznámka k návštevnosti a financovaniu
Návštevnosť: do 18 rokov - uvedená návštevnosť od 6 do 18 rokov; neplatiaci návštevníci do 6 rokov sa osobitne
neevidujú. Múzeum nevedie ani evidenciu zahraničných návštevníkov.

SUMÁRNY PREHĽAD O MÚZEU
Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea
Kategória údajov

Vykazovaný rok

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP v danom roku

1

Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku

1

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet evid. č. ZP v danom roku

1

Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet kusov ZP v danom roku

1

Celkový počet kusov neskatalogizovaných zbierkových predmetov
Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných elektronicky
Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu

36

Celkový počet expozícií

1

z toho

0

nové expozície

Celkový počet výstav

z toho

2

vlastné

1

prevzaté

0

dovezené zo zahraničia

0

vyvezené do zahraničia

0

reprízy

1

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí

34

Celkový počet návštevníkov

74516

z toho

expozície a výstavy

74516

kultúrno-vzdelávacie podujatia

Celkový počet pracovníkov

8

z toho

2

VŠ

Celkové príjmy (€)

261219.00

Celkové výdavky (€)

208950.00
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