MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY
PREHĽAD O ČINNOSTI ZA ROK 2003
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Typ zariadenia:
národopisná expozícia v prírode
Sídlo:
Zuberec – Brestová, 027 32
Tel.:
043/5395149
Zriaďovateľ:
Obecný úrad Zuberec
Správca:
Richard Janoštín
E-mail:
MOD@zoznam.sk
Otváracie hodiny
júl, august
8.00-18.00*
denne
jún, september
8.00-17.00*
denne
október-máj
8.00-15.30*
okrem pondelka
*pozn.: záverečná hodina = možnosť posledného vstupu do múzea; v prípade záujmu alebo
predbežného ohlásenia bolo múzeum sprístupnené aj mimo návštevníckych hodín
Vstupné*, poplatky
Dospelí
40,- Sk Foto
Študenti, dôchodcovia
30,- Sk Video
Deti 6-15 r., ZŤP
20,- Sk
* Zľava pre občanov Zuberca: 50%

10,- Sk
20,- Sk

2. MÚZEJNÁ KOMUNIKÁCIA
Expozícia
V MOD je okolo 50 obytných, technických a sakrálnych stavieb z celého regiónu Oravy.
Areál (na ploche 20 ha) je rozčlenený na niekoľko častí: Dolnooravský rínok, Zamagurská
ulica, Goralské lazy, Cintorín a kostol, Mlynisko. Celým areálom preteká horský potok
Studená, z ktorého je rekonštruovaný vodný náhon, pre technické stavby ako je mlyn
a valcha.
Vo vyše 20 objektoch je inštalovaná expozícia, znázorňujúca dobové bývanie a zamestnania
obyvateľov Oravy.
Dotvorením expozície je pestovanie úžitkových a technických plodín a chov domácich
zvierat.
Výstavy
Obdobie

názov

Marec, apríl
Marec, apríl
Júl
August
December
December

Veľkonočná úprava vo vybraných expozičných objektoch so súťažou
Rozprávkové vajíčka - motivačná výstavka za oknami
Výstava obrazov Ľudmily Majerčákovej a Miroslava Kováľa zo Zuberca
Na lipe kresané - výstava rezbárov R.Veselého a P.Janoštína
Oravské vianoce - výstava oravských betlehemov
Vianočná úprava vo vybraných expozičných objektoch

Programy
Dátum

názov

1.1.-10.3.

Večer v múzeu

Náplň

Večerný program - prehliadka múzea s lampášmi, ukážky
hry na barokový organ, posedenie pri madovine s ľudovou
hudbou, zábavou a hrami (17 opakovaní)
19..-21.3. Veľká noc
Pletenie korbáčov, maľovanie kraslíc
4. 5.
Otvorenie letnej sezóny; stavanie májov v Múzeu oravskej
Hej, máj zelený
dediny; záver podujatia "Staré nôty mladých strún" vyhrávanie ľudových hudieb vo dvoroch objektov,
vystúpenie zahraničných folklórnych súborov
18.-20.7. Oživené oravské
ukážky výroby - hrnčiarstvo, rezbárstvo, medovnikárstvo,
košíkárstvo,
drotárstvo, tkanie kobercov; prezentácia a
remeslá
predaj remeselníckych výrobkov; ukážky technických
stavieb s výkladom; včelárske odpoludnie - odborný
program s ochutnávkou a predajom včelích výrobkov;
vystúpenie DFS Skorušina z Liesku a FS z Brezovice s
programom
2.-3. 8.
Podroháčske
Vernisáž výstavy Na lipe kresané
folklórne slávnosti Prehliadka tichej krásy – prehliadka oravských krojov
Sprievod súborov a skupín z MOD k amfiteátru
Sv. omša v drevenom kostole
Tradičný oravský jarmok – výroba a predaj výrobkov
ľudových remesiel.
9.8.
Koncert z diel starých majstrov v drevenom kostole
Koncert starej
(účinkujúci: A.Hamadová, Marek Pastírik, Ľuboš Ihring)
hudby
Sv. omša - poďakovanie za úrodu
24. 8.
Od baču syra, od
Prezentácia oravských mliekárenských a pekárenských
gazdinej koláča
firiem, predaj výrobkov; ukážky remeselnej výroby
Jazda na koni (Agrodružstvo Dlhá n.O.)
Vystúpenie folkovej skupiny Skalka, "Tri prasiatka" predstavenie divadelného ochotníckeho súboru zo Zuberca,
vystúpenie FS Oravan z Nižnej
Tombola
27.-31.12. Vianoce na dedine Betlehemské hry v podaní členov Detskej folklórnej
skupiny zo Zuberca

Ďalšia oživovacia aktivita:
v priebehu letnej sezóny účinkovanie zamestnancov v krojoch
Výchovno-vzdelávacia činnosť:
odborná prax poslucháčov VŠ: FiF UK Bratislava, FF UCM Trnava, TU Zvolen, FPV
UMB Banská Bystrica a FF MU Brno
konzultácie k ročníkovým a diplomovým prácam poslucháčov VŠ
projekt ľudovej školy pre žiakov ZŠ Zuberec (V.Šrobová)
kvízy pre jednotlivých návštevníkov i školské skupiny
Služby pre návštevníkov:
Požičiavanie textového sprievodcu po expozícii v 9 jazykoch

Lektorské služby (pre školské výpravy a organizované skupiny nad 20 osôb)
Predaj informačných materiálov o regióne, pohľadníc, propagačných materiálov –
pokladňa
Predvádzanie remeselníckej výroby – hrnčiarstvo, tkanie - v letnej sezóne každú stredu a
počas programov
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
Trstenská keramika – objekt sýpka Srňacie – prenájom Ľubomír Hoľma
Propagácia:
Vstupenky – (pre dospelých) forma pohľadnice so základným textom o MOD
Stále reklamné panely – Oravský hrad, hotel Primula
Plagáty a informačné letáky k programom
Rozhlas – Slovenský rozhlas, Rádio Regina, Lumen a.i.
Televízia – STV (spravodajstvo a natáčanie programov)
Tlač – Orava, Nový deň, Súvislosti a i.
Webové stránky - Decus, SZM, SNM a i.
Účasť na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave
Kalendárium múzeí v prírode na Slovensku 2003 – účasť na projekte
Návštevnosť*
Návštevníci
Spolu

Z toho
Dospelí

deti

zahraniční

49247
18524
16184
67771
Do návštevnosti nie sú zahrnutí návštevníci Podroháčskych folklórnych slávností.
Neplatiaci návštevníci evidovaní: 1205
* Ďalšie údaje o návštevnosti: Príloha č.1

3. SPRÁVA A ÚDRŽBA
Zabezpečenie prevádzky múzea, ochrany objektov, exponátov a návštevníkov
Pravidelné práce
Čistenie a úprava objektov (čistenie interiérov, kvetinová 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
Mimoriadne práce
Stavba a likvidácia pódia a hľadiska v MOD
Úprava a čistenie areálu pred programami a po ich ukončení
Stavba a likvidácia oltára pre slávnostnú omšu (PFS)
Stavba a likvidácia pódií (PFS)
Pokrývanie striech:
Výmena poškodených trámov - cholvárky
Úprava priestorov pre domáce zvieratá
Cesta úvozom ku kostolu - dokončenie
4. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Zamestnanci
Správca
Údržbár
Pokladníčka
Odborný pracovník
Strážnik

1
1 (do 30.9.)
1
1
3

Výpomoc
VPP - strážnik
2 brigádničky (1/2 úväzok)
4 pokl. (parkovisko) – brigádnicky
VPP - sezónne a mimoriadne práce
dobrovoľní spolupracovníci
poslucháči na odbornej praxi

január-marec + zastupovanie
Júl, august
LS
podľa dohody
LS
Leto, jeseň

Vzdelávanie pracovníkov
podujatie

Miesto

Etnológia - externé štúdium na FF UKF Nitra

kedy

pracovník

priebežne R.Janoštín

Mimorozpočtové finančné prostriedky
Zbierka na kúpu strešnej krytiny ("Šindeľ múzeu")
?
Grant MK SR - PRO SLOVAKIA na program Oživené oravské remeslá
(prostredníctvom občianskeho združenia ARMARIA ORAVA)
10.000,- Sk

