
Tlačové správy za rok 2012 

Skončila súťaž o slovenské a české klenoty 
pohraničia. 

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj sa so svojimi členmi – oblastnými 
organizáciami cestovného ruchu Malá Fatra, Region Liptov, Rajecká Dolina, Klaster Orava a 
Oblastnou organizáciou Kysuce zúčastnila I.ročníka regionálnej výstavy cezhraničného 
cestovného ruchu regiónov SR a ČR REGION TOUR EXPO 2012. Výstava sa konala na 
trenčianskom výstavisku od 10. do 12. mája 2012. Výstava vytvárala priestor pre prezentáciu 
destinácií a produktov cestovného ruchu v slovenských a českých pohraničných regiónoch, 
prezentáciu zaujímavostí, pamiatok, gastronómie a širokých možností ako príjemne stráviť voľný 
čas a dovolenku. Výstavisko EXPO CENTER a.s. v Trenčíne v spolupráci s odbornými garantmi 
výstavy - Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) a českou centrálou cestovného ruchu 
CzechTourism vyhlásili dňa 3.2.2012 cezhraničnú súťaž „Klenoty pohraničia/Klenoty příhraničí“. 
Vyhodnotenie súťaže bolo súčasťou sprievodného programu výstavy Region Tour Expo 2012. Do 
súťaže bolo nominovaných 24 subjektov z troch slovenských a troch českých pohraničných krajov 
- Trenčiansky, Žilinský, Trnavský a Zlínsky, Moravskoslezský a Jihomoravský). Nachádzali sa 
medzi nimi jedinečné hrady, skanzeny, múzeá, prírodné krásy a kultúrne pamiatky. Súťaž 
prebiehala na webových stránkach príslušných krajov, odborných garantov ako aj výstaviska Expo 
Center a počas troch mesiacov mali hlasujúci možnosť vybrať si svoj najobľúbenejší klenot. Za 
Žilinský kraj boli do súťažili o titul Klenot pohraničia – Oravský hrad, Kysucko-oravská lesná 
železnica, Múzeu liptovskej dediny a Sobášny palác v Bytči. Súťaž bola ukončená vo štvrtok 3.5. 
2012 a absolútnym víťazom súťaže „Klenoty pohraničia“ sa stal Bojnický zámok /2980 hlasov/. 
Tesne za ním na druhom mieste zo slovenských subjektov skončil Oravský hrad /2950 hlasov/ a 
tretia priečka patrí Kúpeľom Piešťany /2333 hlasov/. Lednicko – Valtický areál /950 hlasov/ z 
Jihomoravského kraja získal druhé miesto v obľúbenosti českých klenotov a tretie miesto získalo 
Valašské múzeum v prírode Rožnov pod Radhoštěm /700 hlasov/. Mimoriadnu cenu odbornej 
poroty získala Kysucko-oravská lesná železnica. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia tradičných 
remesiel z jednotlivých regiónov SR a ČR. Žilinský kraj reprezentovali medovnikári, výrobcovia 
ľudových hudobných nástrojov, brašnári a výrobky z kože, drotári a umelecký kováč. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
www.oravskemuzeum.sk, marketing@oravskemuzeum.sk 

  

 

 

 

 



Medzinárodný turistický veľtrh - Wroclaw 2012 

Medzinárodný turistický veľtrh - Wroclaw 2012 

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 
kraja, sa v dňoch 3. - 5. februára 2012 zúčastnilo po druhý krát Medzinárodného turistického 
veľtrhu vo Wroclaw. Medzinárodný turistický veľtrh v poľskom meste Wroclaw , ako jeden z 
najväčších veľtrhov cestovného ruchu, ponúka možnosť prezentácie rôznym firmám pracujúcim v 
odvetví cestovného ruchu. Prilákať záujemcov o cestovanie a turizmus sa snažili cestovné 
kancelárie, sprievodcovia cestovného ruchu, tour operátori, múzea, národné cestovné organizácie 
a mnoho iných. Jednotlivý výstavcovia informovali verejnosť o svojich najnovších produktoch a 
cestovateľských možnostiach svojho regiónu. Snažili sa pútavou formou osloviť návštevníkov 
veľtrhu. Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava ako jediný subjekt zastupujúci Slovensko 
reprezentoval svoju krajinu vo Wroclavi. Prostredníctvom veľkoplošných fotografií Oravského 
hradu a Oravskej lesnej železnice boli priblížené najviac navštevované expozície Oravského 
múzea. Veľkú pozornosť pútala figurína „Bielej pani Oravského hradu“, ktorej tajomný príbeh 
zaujímal predovšetkým zvedavé deti. Múzeum informovalo návštevníkov o svojej činnosti a 
ostatných expozíciách prostredníctvom zaujímavých informačných materiálov. Svojou 
dominantnou siluetou lákal okoloidúcich predovšetkým Oravský hrad, ale svojich nadšencov si 
našla aj ojedinelá Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej. O Oravu ako pohraničný región bol 
vo Wroclawi veľký záujem, návštevníci sa zaujímali o rôzne atrakcie v tomto regióne, ďalej o 
možnosť ubytovania v okolí Oravského hradu, ale aj o lyžiarske strediská, turistiku a 
cykloturistiku. Oravské múzeum tak spropagovalo aj miestnych podnikateľov, ktorý ponúkajú 
svoje služby v cestovnom ruchu. Stánok Oravského múzea ponúkal okrem iného aj tradičné 
regionálne produkty. Touto ochutnávkou domácich špecialít sa snažili pracovníci múzea poukázať 
na typickú oravskú pohostinnosť a zároveň priblížiť oravskú kuchyňu. Riaditeľka múzea Mária 
Jagnešáková povedala :“Návšteva Medzinárodného turistického veľtrhu vo Wroclawi mala aj po 
druhý krát pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava veľký úspech. O Oravský hrad a Oravskú 
lesnú železnicu prejavili poľské média a cestovné kancelárie obrovský záujem a múzeum tak 
nadviazalo s nimi ďalšiu spoluprácu. Oravskému múzeu P.O. Hviezdoslava sa podarilo úspešne 
spropagovať svoje expozície, ale aj celý región Orava a v neposlednom rade aj krajinu 
Slovensko.“ 

Zdroj: Oravské múzeum P.O.H 
www.oravskemuzeum.sk, marketing@oravskemuzeum.sk  

 

 

Turistická  sezóna  2011  v Oravskom múzeu P. O. 

Hviezdoslava 
Oravský Podzámok, 20. 1. 2012 -  Expozície Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, ktorého 

zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, prilákali v roku 2011 203 730 návštevníkov. 

Najvyšší podiel tvorili domáci turisti -  60,62  %. Zahraničných návštevníkov bolo najviac zo 

susedných štátov, najmä z Poľska (21,67 %) a Čiech (11,43 %). Potom nasledovalo Maďarsko, 

Rusko a Litva, ale samozrejme medzi návštevníkmi nechýbali ani zástupcovia krajín z celej 

Európy, Ameriky i Ázie.   

Najväčší záujem sa sústredil tradične na Oravský hrad (159 577  návštevníkov), ktorý patrí 

k najkrajším a najviac navštevovaným kultúrnym pamiatkam Slovenska. Pozoruhodné zvýšenie 

návštevnosti  zaznamenala Oravská lesná železnica v Oravskej Lesnej, ktorá prilákala v minulom 



roku 22 219 návštevníkov. Najväčšiu zásluhu na tom malo uvedenie do skúšobnej prevádzky 

historickej parnej lokomotívy Gontkulák.   

Snahou Oravského múzea je skvalitňovať služby a ponúkať každý rok niečo nové tak, aby si 

návštevníci odnášali z tohto krásneho regiónu nové zážitky a poznatky.   

V roku 2011 boli ukončené viaceré aktivity, ktoré sú toho dôkazom. V najvyššej časti Oravského 

hradu bola otvorená prvá časť reinštalovanej archeologickej expozície a v Oravskej Polhore na 

Slanej vode bola po rekonštrukčných prácach opäť sprístupnená Expozícia Hviezdoslavovej 

Hájnikovej ženy. V priebehu roka sa uskutočnilo niekoľko podujatí, ktoré boli súčasťou 

európskych medzinárodných projektov. Veľký záujem vzbudila najmä medzinárodná vedecká 

konferencia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, ktorá sa konala 7. 9. 2011 

v priestoroch Rytierskej sály Oravského hradu a bola jednou z plánovaných aktivít cezhraničnej 

spolupráce Oravského múzea  a Muzea Těšínska v Českom Těšíne. Z tejto spolupráce vznikol aj 

projekt „Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry“, ktorý bol v r. 2011 úspešne ukončený. 

Ďalším projektom, na ktorom sa Oravské múzeum podieľalo je „Muzika pod Tatrami“. Tento 

projekt je spoločným dielom Múzea Karola Szymanovského (pobočka Národného Múzea 

v Krakove) a Oravského múzea a jeho realizácia má za cieľ zvýšiť a posilniť turistické atraktivity 

prihraničných regiónov.  

Tradičné  podujatia, ktoré sú obľúbené a majú už svoju históriu, zaraďuje Oravské múzeum do 

kalendária každý rok, ale vždy pribudne aj niečo nové. V roku 2011 to boli: „Čaro lásky“, 

„Sokoliarske umenie dravých nákov“, „Umenie starých remesiel“, „Deň šľachty na Oravskom 

hrade“ a „Historický šerm na Oravskom hrade“. 

Nemalú pozornosť venuje múzeum aj edičnej a výstavnej činnosti. V roku 2011 uzrel svetlo sveta 

už XXVII Zborník  Oravského múzea a ďalšou významnou publikáciou bola kolektívna monografia 

„Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“. 16 realizovaných výstav z rôznych oblastí 

prírodných a spoločenských vied svedčí o tom, že múzeum má zájem na zvyšovaní vedomostnej 

úrovne našej mládeže, ktorá mnohé z výstav využíva na skvalitnenie a doplnenie vyučovacieho 

procesu. 

 

Mrazy a povodeň na Oravskej lesnej železnici 

Oravská Lesná - Tanečník, 1.3.2012 

Február v Oravskom múzeu,  expozícii Oravskej lesnej železnice, zriaďovateľom ktorého 

je Žilinský samosprávny kraj, preveril odolnosť jej zamestnancov. Husté sneženie a silné mrazy 

dosahujúce v doline osady Tanečník v Oravskej Lesnej až -36°C, vystriedalo ku koncu mesiaca 

oteplenie a lokálne povodne. Nádielka snehu dosahovala výšku približne 140 – 180 cm, no aj 

napriek tomu bolo potrebné udržiavať trať železnice prejazdnú. Dôvod bol celkom prozaický. 

Záujem návštevníkov o zimné jazdy sa každým rokom zvyšuje. Oravské múzeum sa preto 

rozhodlo, že počas prázdninových víkendov nasadí na vozbu turistických vlakov parný rušeň 

Gontkulák. Predtým než vyrazí na trať vlak s turistami, očistí ju od snehu motorový rušeň 

s pripevneným snehovým pluhom. Pluhovanie trate Oravskej lesnej železnice sa vykonáva cez 

deň ale i v noci, vždy keď to vyžaduje poveternostná situácia.   



Keď je trať pripravená, vydá sa na cestu za romantikou oravskej prírody parný vlak. 

„Záujem je veľký, počas jarných prázdnin sme odviezli približne 400 spokojných hostí“, povedala 

riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.  

      Oteplenie v posledných dňoch zdvihlo hladiny mnohých riek na Orave a Kysuciach. Ani 

expozícia železnice sa nevyhla povodňovej situácii. Prítok Bielej Oravy, ktorý preteká popod trať 

OLŽ nad stanicou Tanečník sa vplyvom plávajúceho snehu a ľadu vzdul a vylial zo svojho koryta. 

Zaplavil časť prístupovej cesty a trať železnice, no pohotovým zásahom voda nemohla ukázať 

svoju ničivú silu. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková  rozhodla: „Takýmto 

problémom musíme predchádzať, aby povodeň neohrozila bezpečnosť cestujúcich a veľké 

materiálne či kultúrne hodnoty.“ Preto bol do „boja s vodou“ povolaný bager, ktorý vyčistil koryto 

potoka od nahromadeného snehu. Zväčšil aj parkovisko aby sa vyriešil aj problém s odstavením 

áut. Teraz je už expozícia Oravskej lesnej železnice znovu pripravená privítať svojich priaznivcov 

v plnom rozsahu.  

Zdroj: Oravské múzeum, expozícia OLŽ 

  

 

Čaro lásky na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok, 13. 2. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého 

zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu počas 

jarných prázdnin v období od 17.02.2012 do 11.03.2012 netradičné oživenie klasických 

prehliadok. 

Na Valentína 14.2.2012 a v dňoch prázdninových víkendov: 17.2. - 19.2.2012, 24.2. - 

26.2.2012,  2.03. -  4.3.2012, a 9.3. - 11.3.2012 bude opäť sprístupnená verejnosti 

expozícia v hradnej kuchyni, v jednotlivých miestnostiach hradu upútajú pozornosť návštevníkov 

vystavené modely svadobných šiat , ale najväčší záujem určite vzbudí čítanie autentickej 

ľúbostnej korešpondencie Juraja Turzu a Alžbety Coborovej. Už pri vstupe do hradu bude 

pripravené pre všetkých prekvapenie v podobe nápoja lásky. Páry, ktoré budú na sebe badať 

jeho účinky, alebo majú k sebe blízko aj bez neho, sa môžu zapojiť  do súťaže o atraktívne ceny. 

Podmienkou je v období od 17.2. do 11.3.2012 navštíviť Oravskú lesnú železnicu a Oravský 

hrad, kúpiť si vstupenky, potvrdiť výhernú kartičku a samozrejme vyplniť kontaktné údaje. 



Zlosovanie sa uskutoční 14.3.2012 o 11.00 hod. v administratívnej budove Oravského múzea 

v Oravskom Podzámku za účasti riaditeľky  Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešákovej. 

 

 

Oravský hrad už štvrtú sezónu najnavštevovanejší 

na Slovensku 

Oravský Podzámok, 16.  3. 2012 – Priaznivci a pracovníci Oravského múzea P. O. 

Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, s radosťou privítali správu, že 

v roku 2011  Oravský hrad opäť obhájil prvenstvo v návštevnosti hradov na Slovensku. Túto 

výraznú dominantu oravského regiónu a jeden z najkrajších hradov na Slovensku si prišlo 

v minulom roku  pozrieť 159 577 domácich i zahraničných návštevníkov. 

„Počet návštevníkov Oravského hradu za  minulý rok sa samozrejme nemôže vyrovnať číslu z r. 

2008, ktorý bol pre Oravské múzeum najúspešnejší za posledné obdobie, ale pre nás je každý 

jeden  návštevník dôležitý. Snažíme sa aby odchádzal spokojný, obohatený o nové poznatky 

i nevšedné zážitky a aby sa k nám vrátil. Preto pripravujeme na každú novú sezónu okrem 

tradičných prehliadok našich expozícií aj sprievodné podujatia zamerané na rôzne vekové 

kategórie návštevníkov a vždy  pridáme aj niekoľko prekvapení. Záujem návštevníkov je pre nás 

motiváciou a zároveň výzvou robiť našu prácu stále lepšie, “ povedala riaditeľka Oravského 

múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. 

 

 

 



Rok Antona Bernoláka (1762 – 1813) 

Dolný Kubín, 2. apríl 2012 – v pondelok 2. 4. 2012 v priestoroch Oravského múzea POH, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, bola pri príležitosti Roka Antona Bernoláka 
na Orave v expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sprístupnená výstava „...Ba chvála, 
vďaka ti náš Slaničane...“. „Výstavou si pripomíname 250. výročie narodenia kodifikátora, 
jazykovedca a zakladateľa Slovenského učeného tovarišstva Antona Bernoláka, ktorého chceme 
priblížiť pútavým spôsobom našim návštevníkom, “ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. 
Mária Jagnešáková. Narodil sa v obci Slanica, ktorá dnes leží pod hladinou Oravskej priehrady. 
Ako katolícky kňaz pôsobil v Čeklísi (dnes Bernolákovo), Trnave i v Nových Zámkoch. 
Vyvrcholením jeho snáh bola kodifikácia slovenského jazyka (1787) na základe 
západoslovenského nárečia. Bernolákovčina sa stala odrazovým mostíkom pre štúrovskú 
kodifikáciu a neskôr pre hodžovsko – hattalovskú reformu. Bernolákovo celoživotné dielo otvára 
novú epochu v dejinách slovenského národa. Výstava prezentuje základné informácie o jeho 
živote a diele. Zachovaný dobový obrazový a textový materiál zo zbierok Literárnej sekcie a 
knižničného fondu Čaplovičovej knižnice oboznamuje návštevníkov s obdobím tvorby a činorodej 
práce Antona Bernoláka. Nosným prvkom jednotlivých panelov sú verše Hviezdoslavovej básne 
Prológ (Na storočnú pamiatku smrti Antona Bernoláka), ktoré výstižne charakterizujú jeho život 
naplnený húževnatosťou. Návštevníci z radov školskej, študujúcej mládeže ako i širokej verejnosti 
majú možnosť oboznámiť sa so známymi faktami, ale aj rozšíriť si svoje doterajšie poznatky o 
tejto významnej slovenskej osobnosti do 17. júna t.r. Následne v termíne 18. 6 – 16.7. 2012 
bude zapožičaná Mestskému kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne pri príležitosti 58. ročníka 
Hviezdoslavovho Kubína. Po tomto termíne sa opäť vráti do našej inštitúcie a potrvá do konca 
roka 2012. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
www.oravskemuzeum.sk, marketing@oravskemuzeum.sk 

    

 

Veľká noc na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok,  2. 4. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého 

zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu počas  

veľkonočných sviatkov v období od  5. 4. 2012 do 10. 4. 2012 netradičné oživenie klasických 

prehliadok.  



V týchto dňoch bude v priestoroch hradu pripravená výzdoba, ktorá symbolizuje veľkonočné 

sviatky v našom regióne. Zaujímavým zdrojom informácií bude určite výstava „Kresťanská 

symbolika a tradície veľkonočného obdobia“, ktorá približuje  význam jedného z najstarších 

a najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Detský folklórny súbor Bzinček spríjemní svojim 

vystúpením sviatočnú náladu v dňoch  7. 4. -  8. 4. 2012 od 11.00 do 15.00 hod.. 

„Mesiac apríl prebieha každoročne v znamení technických a údržbárskych prác pred začiatkom 

sezóny, no záujem návštevníkov je pre nás prvoradý, a preto otvárame brány Oravského hradu 

pre verejnosť vždy počas veľkonočných sviatkov. Veríme, že čas strávený na  Oravskom  hrade 

bude patriť k príjemným zážitkom z Oravy pre našich i zahraničných návštevníkov,“ povedala 

riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

 

Turzo príde na Oravský hrad už 28. 4. 2012 

Oravský Podzámok, 12. 4. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého 

zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje na novú 

turistickú sezónu. Brány Oravského hradu sa opäť otvoria už 28. 4. 2012.  

Tradičné podujatie „Turzovské slávnosti“ sa začína o 11:00 hod. svätou omšou v Kaplnke sv. 

Michala, pokračovať bude historickým sprievodom obcou a o 12:30 hod. sa poddaným prihovorí 

palatín Turzo.  

Návštevníkov Oravského hradu čaká bohatý program. Hlavné nádvorie ožije tradičným 

remeselníckym jarmokom, svoje umenie predvedú šermiari i sokoliari, rozvoniavať budú ľudové 

jedlá a deti sa vyšantia pri dobových hrách. V nedeľu 29. 4. 2012 bude pokračovať remeselnícky 

jarmok a o 13:00 hod. vystúpi folklórny súbor Goral zo  Suchej Hory. 

„ Nebudem prezrádzať  prekvapenia, ale chcela by som všetkých priaznivcov Oravského hradu 

pozvať na toto tradičné podujatie, ktoré je svojou atmosférou neopakovateľné. Vstup na 

nádvorie  Oravského hradu bude pre všetkých návštevníkov voľný, ale nezabudli sme ani na tých, 

ktorí si budú chcieť pozrieť priestory celého hradu. Klasické prehliadky so sprievodcom budú 

prebiehať počas celého víkendu od 8:30 do 17:00 hod.“, povedala riaditeľka Oravského múzea 

PaedDr. Mária Jagnešáková. 

 



Otvorenie letnej turistickej sezóny na OLŽ 

Keď odfúkne lokomotíva - Oravská Lesná , 6.5.2012 - Oravské múzeum POH v Dolnom 
Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v nedeľu 6.5.2012 privítalo 
v priestoroch Oravskej lesnej železnice v Oravskej lesnej, kataster Zakamenné pri príležitosti 
otvorenia hlavnej letnej turistickej sezóny všetkých návštevníkov a milovníkov historických 
železníc. V stanici Tanečník o 13.00 hod. sa stretol veľký počet priaznivcov Oravskej lesnej 
železnice a spolu s riaditeľkou Oravského múzea PaedDr. Máriou Jagnešákovou slávnostne 
otvorili letnú turistickú sezónu. Riaditeľka múzea privítala všetkých návštevníkov a poďakovala im 
za priazeň a ich opätovné návštevy tohto krásneho kúta Slovenska. Všetkým prítomným 
prezradila ,že sa do budúcnosti majú načo tešiť, pretože Žilinský samosprávny kraj spolu s 
Kysuckým a Oravským múzeom finišuje s prípravou prepojenia Oravskej lesnej železnice s 
Kysuckou lesnou železnicou .Výnimočnou udalosťou bol krst knihy pod názvom „Ľudia okolo 
železničky „, ktorej autorom je Svatopluk Šlechta. Prostredníctvom dobových fotografií je 
zobrazený vznik a zánik Kysucko - Oravskej lesnej železnice a jej opätovná obnova zásluhou. 
Kniha pod bola slávnostne pokrstená pieskom, olejom a uhlím. Čas strávený na Tanečníku 
spríjemňovala návštevníkom živá ľudová hudba z Rabčíc a po každej jazde vláčikom nasledovalo 
sokoliarske vystúpenie v podaní sokoliarov Falconarii z Považskej Bystrice. Najmenší návštevníci 
sa mohli prostredníctvom lesnej pedagogiky, ktorú zabezpečovali Lesy SR š,p, Námestovo, 
dozvedieť niečo viac o prírode, živote v lese a iných prírodných tajomstvách. O občerstvenie na 
otvorení sezóny sa postaralo Poľovnícke združenie z Novote, ktoré varilo kotlíkový guláš pre 
všetkých zúčastnených. 

 

 

Vernisáž výstavy „Čína včera a dnes“ 

Dolný Kubín, 14. máj 2012 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je 
Žilinský samosprávny kraj, otvorilo v pondelok 23.5. t.r. o 15. hod. v priestoroch Florinovho domu 
výstavu s názvom „Čína včera a dnes.“ K spoločnému projektu výstavy múzea a zberateľa Dávida 
Tarčáka, riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková povedala: „Už počas prípravy 
sme mali zámer prezentovať historické zaujímavosti múzea, ktoré sú zastúpené v knižničnom 
fonde Bibliotéky Čaplovičiany a súčasnosť Číny vďaka súkromnej zbierke. Našim návštevníkom 
chceme aj touto formou priblížiť pre našinca ešte stále exotickú krajinu akou Čína stále je. 
Veríme, že podujatie prispeje k lepšej informovanosti a podnieti záujem verejnosti o nesmierne 
dynamicky sa rozvíjajúcu krajinu v úspešnom čínskom Roku draka.“ Samotná výstava prezentuje 
dva pohľady na Čínu: historický a súčasný. Prostredníctvom dobovej cestopisnej literatúry 17. a 
19. storočia z historického fondu Čaplovičovej knižnice sú predstavené zaujímavé ukážky typickej 
architektúry, prírodných krás, fauny a flóry, ako aj rozličné výjavy zo života viacerých 
spoločenských vrstiev Číňanov. Druhý veľmi farebný dnešný pohľad ponúka zbierka manželov 
Dávida a Márie Tarčákovcov, ktorú charakterizovali nasledovne: „Našu zbierku tvoria predmety, 



ktoré mňa a moju manželku pri pobyte v Číne najviac zaujali a dali nám možnosť dotvoriť si 
obraz o krajine, ktorá sa už tisícky rokov snaží ísť vpred a pritom rozvíja svoju jedinečnú kultúru. 
Vystavené exponáty poukazujú na rôznorodosť a odlišnosť čínskej kultúry od tej našej. Súčasťou 
zbierky sú predmety z čínskeho porcelánu, moderné sochy čínskeho umenia dneška či 
propaganda plagáty pripomínajúce obdobie vlády čínskeho vodcu Mao Ce-Tunga.“ Celkový vzhľad 
a neopakovateľnú atmosféru celej výstavy výborne dopĺňajú obľúbené čínske lampióny rozličnej 
veľkosti v typickej červeno-zlatej farbe. Na vernisáži sa medzi prítomnými rozvinula živá diskusia 
s pánom Tarčákom, ktorý ochotne odpovedal na rôzne otázky týkajúce sa bežného i pracovného 
života obyvateľov, slávenia sviatkov raz do roka, rozvoja obchodu a ďalších špecifík čínskeho 
prostredia. Podujatie ponúka školopovinnej mládeži rozšírenie si znalostí, a zároveň je aj 
srdečným pozvaním pre širokú verejnosť, aby využili sprístupnenie výstavy počas pracovných dní 
do 1. júla 2012. 

Zdroj: Oravské múzeum POH 
Mgr. Katarína Ileninová 
biblioteka@oravskemuzeum.sk 

 

   

   

 

Medzinárodný deň múzeí a Noc múzeí a galérií v Oravskom 

múzeu 

Oravský Podzámok, 15. 5. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa každoročne aktívne zapája do akcií 

organizovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a Noci múzeí a galérií.  

V piatok 18. 5. 2012 bude  pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 50 %  zľava zo 

vstupného na prehliadku Oravského hradu a na jazdu vláčikom v expozícii Oravskej lesnej 

železnice. Vstup do ostatných expozícií Oravského múzea bude v tento deň voľný. Na sobotu 19. 

5.2012 je pripravené prekvapenie pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice. Večerné jazdy 

vláčikom s legendárnou parnou lokomotívou určite prilákajú veľa milovníkov historických 



úzkorozchodných železníc. Jazdy sa uskutočnia 19. 5. 2012 o 20.00, 21.00 a 22.00 hod. 

Oravský hrad bude pripravený na večerných návštevníkov v tento deň až do 21.30 hod. 

a expozícia v Dolnom Kubíne do 22.00 hod. 50 % zľava na vstupnom bude na Oravskom hrade 

a Oravskej lesnej železnici platná aj 19. 5. 2012.  

 

 

 

Olympijská pochodeň bude aj na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok, 15. 5. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, podporuje myšlienku olympionizmu na 

Slovensku.  

V nedeľu 20. 5. 2012 sa areál Oravského hradu stane dejiskom jedného z podujatí, ktoré sú 

organizované po celom Slovensku na podporu olympijského hnutia. „SME JEDEN TÍM“ -  

Posolstvo k Hrám XXX. Olympiády Londýn 2012  bude na Oravskom hrade v znamení športových 

súťaží pre deti a autogramiády známych športových osobností ako napr. Jan Železný, Dárius 

Rusnák, Milan Jagnešák a Miloš Čiernik. Podujatie bude obohatené o kultúrny program v podaní 

folklórneho súboru Goral z Liesku a Agnešky Vráblovej. „ Srdečne pozývam všetkých priaznivcov 

nielen olympijských športov aby prišli na Oravský hrad podporiť myšlienku olympionizmu “, 

povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe poverenia.  

 



Olympijský deň na Oravskom hrade 

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 
pripravilo v spolupráci so Slovenským olympijským výborom podujatie s názvom Posolstvo k 
Hrám XXX. olympiády Londýn 2012, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 20. 5. 2012 na Oravskom 
hrade. Pre návštevníkov hradu bol pripravený naozaj pestrý a zaujímavý program. Za účasti 
významných predstaviteľov slovenského športu, súčasných a bývalých olympionikov sa v jeho 
priestoroch uskutočnil športový deň s disciplínami, ktoré zaujali predovšetkým detských 
návštevníkov. Hlavný program podujatia začal krátko predpoludním, kedy uhorský palatín a pán 
Oravského hradu Juraj Turzo s rodinou v príhovore privítal hostí, pričom zdôraznil význam 
olympionizmu a jeho základnej myšlienky pre život - šport spája ľudí, zotiera hranice medzi 
národmi a platia tu jasné pravidlá. Návštevníkom sa tiež prihovorili predseda ŽSK Juraj Blanár, 
člen SOV Roman Hanzel a trojnásobný olympijský víťaz Jan Železný. Vyvrcholením akcie bolo 
bezpochyby zapálenie olympijského ohňa na hradnom nádvorí. Nesenia olympijskej pochodne sa 
postupne zhostili významní hostia - olympionik Milan Jagnešák, riaditeľka OM z poverenia 
PaedDr. Mária Jagnešáková, predseda ŽSK Juraj Blanár, olympionici Miloš Čiernik, Ľubomír 
Jagnešák, Martin Tešovič, Martina Halinárová, Dárius Rusnák a napokon Jan Železný, ktorý 
olympijský oheň zapálil. Sprievod na čele s palatínom Turzom sa následne pobral na skrátenú 
prehliadku Oravského hradu, na konci ktorej boli niektorí hostia pasovaní do šľachtického stavu. 
Lákadlom pre návštevníkov hradu a pre deti bola autogramiáda olympionikov na hradnom 
nádvorí. Hostia sa potom odobrali do Kaplnky sv. Michala, kde sa uskutočnil koncert vynikajúcej 
sopranistky Agnešky Vrábľovej, žiačky slávneho talianskeho speváka Luciana Pavarottiho. Na 
záver celého podujatia sa pre prítomných hostí v priestoroch hradnej kuchyne usporiadala 
slávnostná recepcia. 
„Oravské múzeum podporuje myšlienku olympionizmu. Chcela by som zdôrazniť, že podujatie 
takéhoto charakteru sa v priestoroch Oravského hradu uskutočnilo vôbec po prvý krát v jeho 
dejinách. Je to vlastne skĺbenie histórie so súčasnosťou, pretože aj v depozitároch Oravského 
múzea sa nachádzajú zbierkové predmety športového charakteru, ktoré pri tejto príležitosti 
prezentujeme širokej verejnosti“, povedala riaditeľka OM z poverenia M. Jagnešáková. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
www.oravskemuzeum.sk, marketing@oravskemuzeum.sk 

  

 

Rozprávkové dni v Oravskom múzeu 

Oravský Podzámok, 30. 5. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, má v pláne  svojich podujatí vyčlenené 

miesto pre každú vekovú kategóriu návštevníkov. Ako každý rok, veľkému záujmu sa tešia akcie, 

ktoré múzeum pripravuje pre najmenších pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Tento rok to 

budú dve podujatia – Rozprávkový svet na Oravskom hrade a Rozprávkový vláčik 

v areáli Oravskej lesnej železnice. 

mailto:marketing@oravskemuzeum.sk


V nedeľu  3. 6. 2012  od  9.00 do 16.00 hod. čaká na deti, ktoré prídu so svojimi najbližšími 

navštíviť Oravský hrad, opäť veľa prekvapení. Stretnutie  s rozprávkovými bytosťami bude určite 

príjemným zážitkom, ale to nie je všetko. Čakajú ich aj skúšky odvahy, šikovnosti a vedomostí zo 

sveta rozprávok. Podujatie pokračuje aj v dňoch 4. -  6. 6. 2012 od 9.00 do 14.00 hod. najmä 

pre organizované skupiny detí z materských a základných škôl. Rozprávka čaká na deti aj v areáli 

Oravskej lesnej železnice. V dňoch 7. -  8. 6. 2012 od 9.30 do 13.00 hod. povezie vláčik za 

rozpávkou školákov a škôlkárov spolu s ich pedagógmi a cez víkend  9. - 10. 6. 2012 od 9.30 

do 15.30 hod. si čaro rozprávky môžu vychutnať deti aj v sprievode rodičov. „Chceli by sme 

našim najmenším  ukázať, že čas strávený v expozíciách Oravského múzea nemusí znamenať len 

získavanie nových vedomostí, ale môže byť aj veselý a zábavný. Veď rozprávky sú nesmrteľné 

a pre deti vždy príťažlivé“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na 

základe poverenia.   

  

 

Rozprávky mali úspech 

Oravský Podzámok, 12. 6. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, bolo v posledných dňoch plné detí.  

Školské zájazdy ale ani rodičia so svojimi ratolesťami si nenechali ujsť obľúbené podujatie, ktoré 

ich zaviedlo do sveta rozprávok.  

Na Oravskom hrade si v dňoch 3. - 6. 6. 2012 malí i veľkí zaspomínali na klasické rozprávky. 

Scénky z Popolušky, Zlatej priadky, Perníkovej chalúpky a ďalších piatich rozprávok boli veľmi 

výstižné a deťom sa darilo hádať, ktorú rozprávku scénka znázorňuje. Za úspešné odpovede 

dostali malých trpaslíkov a tí im nakoniec pomohli zobudiť Snehulienku. Veď v každej rozprávke 

dobro nad zlom víťazí a dostane zaslúženú odmenu. Sladké prekvapenie čakalo aj na deti, ktoré 

úspešne zvládli otázky zo sveta rozprávok. 



V expozícii  Oravskej lesnej železnice v Oravskej Lesnej sa v dňoch 7. - 10. 6. 2012 uskutočnilo 

podujatie „Rozprávkový vláčik“, určené najmä najmladším návštevníkom. Na stanici Tanečník 

čakali na deti kráľ so svojimi dcérami a všetci spolu išli hľadať princa. Cesta parným vláčikom 

bola veselá, hľadanie úspešné a aj v tejto rozprávke sa samozrejme všetko dobre skončilo. 

Najmladšia princezná pobozkala žabiaka, ktorý sa zázračne premenil na krásneho princa.  

„ Ani nepriaznivé počasie počas niektorých dní nepokazilo návštevníkom radosť zo stretnutia 

s rozprávkovými bytosťami. Každý rok sa záujem o podujatia podobného zamerania zvyšuje, 

a preto sa aj v nasledujúcich sezónach budeme snažiť priblížiť najmenším návštevníkom ďalšie 

i menej známe rozprávky“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na 

základe poverenia.  

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

 

V kráľovstve prírody a nové výstavy na Oravskom 

hrade 

Oravský Podzámok, 12. 6. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na tento týždeň na Oravskom 

hrade bohatý program. 

V dňoch 14. – 15. 6. 2012 budú prehliadky Oravského hradu obohatené o návštevu 
symbolického  Kráľovstva prírody. V priestoroch prírodovednej expozície návštevníkov privítajú 
Pán Zeme, Pán lesov a Pani Príroda, ktorí predstavia niekoľko zaujímavostí zo sveta rastlín, húb, 
minerálov a hornín. Podujatie je určené najmä školopovinnej mládeži a keďže je veľmi obľúbené, 
prehliadky hradu bývajú rezervované vopred aj niekoľko týždňov. Súčasťou tohto podujatia bude 
aj prehliadka výstavy fotografií „ Príroda očami Michala Babniča a Miroslava Zíteka“, ktorej 
slávnostné otvorenie sa uskutoční v sobotu 16. 6. 2012 o 15.00 hod. Vystavené fotografie 
zobrazujú krásy prírody a zaujímavé živočíchy z celého sveta v rôznych situáciách. Michal Babnič 
predstavuje na svojich fotografiách na plátne najmä slovenskú prírodu, jej krásu a zachovalosť. 
Miroslav Zítek približuje na klasických fotografiách najmä živočíchy z celého sveta, za ktorými 
neváhal vycestovať do vzdialených krajín.  
Vo štvrtok 14. 6. 2012  o 16.00 hod. sa bude v priestoroch citadely Oravského hradu konať 
vernisáž výstavy „ Zlatý rez 2012 “. Najlepšie maturitné práce študentov slovenských výtvarno - 
umeleckých škôl, ktoré tu budú vystavené, si návštevníci hradu  budú môcť pozrieť až do 30. 8. 
2012. 

„ Dôležitým poslaním našej práce je vzdelávanie návštevníkov všetkých vekových kategórií  

nielen v oblasti histórie a  prírodných vied, ale chceme im priblížiť aj kultúru vo všetkých jej 

formách. A práve výstavy z rôznych oblastí nám to umožňujú najlepšie,“ povedala PaedDr. 

Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe poverenia. 

 

Oravské múzeum sa prezentovalo v Lyone 

Oravský Podzámok, 15. 6 .2012 - Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom 

je Žilinský samosprávny kraj, spolupracuje na viacerých medzinárodných projektoch. Ich 

neoddeliteľnou súčasťou sú  pracovné cesty a stretnutia so zahraničnými partnermi. Kontakty, 

ktoré Oravské múzeum na čele s PaedDr. Máriou Jagnešákovou pri takýchto príležitostiach 

nadviaže, pomáhajú zviditeľniť vo svete nielen Oravský hrad, Oravské múzeum, ale celý región 

Oravy a žilinského kraja.    

http://www.oravskemuzeum.sk/


V dňoch 8. – 10. 6. 2012 sa vo francúzskom meste Lyon uskutočnili Konzulárne dni, ktoré boli 

vynikajúcou príležitosťou na prezentáciu rozvoja cestovného ruchu a na nadviazanie nových 

kontaktov.  Slovenská republika sa od zriadenia honorárneho konzulátu v Lyone v roku 2009 

pravidelne zúčastňuje na Konzulárnych dňoch formou stánku, ktorý zabezpečuje slovenská 

komunita žijúca v Lyone v spolupráci s honorárnym konzulom a veľvyslancom Slovenskej 

republiky v Paríži. Oravské múzeum participovalo na Konzulárnych dňoch formou propagačných 

materiálov, ktoré  pomohli priblížiť kultúrne a historické pamiatky nášho regiónu, a tak prilákať 

na Slovensko aj návštevníkov z iných krajín sveta. 

Kontakty, ktoré nadviazali zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja a regionálnych múzeí na 

pracovných cestách, sa postupne upevňujú. Jedným z výsledkov bola aj účasť Oravského múzea 

na turistickom veľtrhu v poľskom meste Zabrze. Dňa 14. 6.2012 zavítala na Oravu delegácia 

z tohto poľského mesta pod vedením pani primátorky Malgorzaty Maňka – Szulik. Vzácnu 

návštevu na Oravskom hrade privítala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea 

na základe poverenia. Hostia si so záujmom prezreli Oravský hrad. V Rytierskej sále čakalo milé 

prekvapenie pre  pani Malgorzatu Maňka -  Szulik – pasovanie do stavu „veľkomožná pani“.  Po 

prehliadke pokračovali v budove múze v pracovnom rokovaní, výsledkom ktorého budú určite 

mnohé ďalšie stretnutia a projekty.   

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Jún v  Oravskom múzeu je bohatý na podujatia 

Oravský Podzámok, 18. 6. 2012  -   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, má v mesiaci jún bohatý program pre 

návštevníkov. 

Vyučovanie na školách sa už pomaly končí, a tak sa expozície Oravského múzea stávajú cieľom 

školských výletov a exkurzií. V minulom týždni v dňoch 14. – 15. 6. 2012 sa na Oravskom hrade 

uskutočnilo podujatie „ V kráľovstve prírody“, ktoré sa tak ako každý rok stretlo s veľkým 

záujmom žiakov i učiteľov.  Úspech taktiež zaznamenali vernisáže výstav „ Zlatý rez 2012“ a  

„ Príroda očami Michala Babniča a Miroslava Zíteka“. Obidve výstavy si budú môcť 

návštevníci pozrieť v priestoroch Oravského hradu až do konca augusta.  

Tento týždeň bude v Oravskom múzeu opäť rušný. Priaznivci histórie si prídu na svoje v dňoch 

21. – 22. 6. 2012. Pre vopred ohlásené skupiny mládeže a študentov je pripravené na 

Oravskom hrade podujatie „ História bližšie k deťom a mládeži“. Návštevníkov budú určite 

zaujímať chladné zbrane a ich využitie v boji a veľa nového sa dozvedia aj o Kurucoch. 

Úplnou novinkou, ktorá sa bude v sobotu 23. 6. 2012 uchádzať o priazeň návštevníkov Oravskej 

lesnej železnice bude „ Svätojánska vatra“. Okrem obrovskej vatry, ktorá sa rozhorí na stanici 

Beskyd bude atmosféru svätojánskej noci umocňovať folklórny súbor. Príjemným prekvapením 

bude určite pozorovanie nočnej oblohy, ktoré návštevníkom umožní mini hvezdáreň 

s ďalekohľadom. Odchody parného vláčika budú 23. 6. 2012 o 20.30, 22.30 a 23.30 hod. zo 

stanice Tanečník. „ Chcela by som pozvať na toto nové podujatie všetkých milovníkov tradícií 

i tých, ktorí si chcú vychutnať príjemný večer v spoločnosti priateľov v lone nádhernej prírody. 

Ostáva nám len dúfať, že aj počasie bude na našej strane a zo svätojánskej vatry na Beskyde sa 



stane podujatie, na ktoré sa nezabúda“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka 

Oravského múzea na základe poverenia. 

Vyvrcholením celého týždňa bude koncert francúzskej šansoniérky Perrine, ktorý sa uskutoční 

v nedeľu 24. 6. 2012 o 15.00 hod. v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade. Vstup na 

podujatie je pre všetkých záujemcov voľný. 

 

História i  príroda majú svoje čaro 

Oravský Podzámok, 26. 6. 2012  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, predstavilo svojim návštevníkom minulý 

týždeň ďalšie podujatia.  

Dva dni  - 21. a 22. 6. 2012 patrili na Oravskom hrade histórii. Podujatie „História bližšie 

k deťom a mládeži“ netradičným spôsobom priblížilo najmladšej generácii niekoľko 

zaujímavých tém. Novinkou pre mnohých určite bolo spoznanie významu farieb v odievaní 

stredovekého človeka. Je všeobecne známe, že biela symbolizuje nevinnosť a zelená nádej, ale 

to, že červená patrila v minulosti najmä panovníkom, cirkevným hodnostárom a až  neskôr ju 

nosila i šľachta, to mnohí nevedeli. Ďalšia téma bola venovaná chladným dobovým zbraniam a ich 

využitiu v boji. Hradný zbrojnoš návštevníkom porozprával o jednotlivých druhoch, ktoré boli 

inštalované na stojanoch v miestnosti, vysvetlil ich odlišnosti a možnosti použitia. V Rytierskej 

sále sa žiaci dozvedeli viac o obliehaní Oravského hradu, povstaniach v 17. a 18. storočí, 

o kurucoch a pozreli si vystavené zbrane, ktoré kuruckí bojovníci používali. Prekvapenie čakalo na 

návštevníkov aj v etnografickej expozícii. Rozprávanie o ľudových piesňach z obdobia kuruckých 

vojen bolo veľmi zaujímavé, no najviac sa páčili ukážky z piesní a mnohí využili možnosť naučiť 

sa jednu z nich.  

V sobotu 23. 6. 2012 večer sa na stanici Beskyd v areáli Oravskej lesnej železnice rozhorela 

svätojánska vatra. Návštevníkov priviezol vláčik ťahaný parnou lokomotívou, no mnohí prišli aj 

pešo alebo autami. Prilákalo ich nové podujatie Oravského múzea  -  „Svätojánska vatra“. 

O dobrú náladu sa starala folklórna skupina, ľudia sa bavili, spievali a tancovali. Svätojánska noc 

bola jasná, a tak malo úspech aj pozorovanie nočnej oblohy. Ďalekohľad pána Mojmíra Murína 

bol v neustálom obkľúčení záujemcov. Organizátori nezabudli ani na večných hladošov. V ponuke 

bol vynikajúci guláš, pivo i kofola. „Táto časť oravskej prírody má svoje neopísateľné čaro, ktoré 

sa ešte znásobilo počas svätojánskej noci. Viem, že podujatia, ktoré sa vracajú k našim tradíciám, 

budú mať svoje miesto práve tu  - v areáli Oravskej lesnej železnice“, povedala PaedDr. Mária 

Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe poverenia. 



  

 

Prázdniny sú už tu ... 

Oravský Podzámok, 2. 7. 2012  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nasledujúce prázdninové 

obdobie rôznorodé podujatia. 

Priaznivci nočných prehliadok Oravského hradu si určite nenechajú ujsť prvú tohtoročnú nočnú 

prehliadku, ktorá sa pod názvom „Noc krvavej grófky“ uskutoční už tento piatok 6. Júla 2012.  

Báť sa môžete začať už od 21.00 hod., keď sa prví návštevníci stretnú s Alžbetou 

Báthoryovou, palatínom Thurzom a mnohými inými zvláštnymi bytosťami. Na Oravskom hrade 

bude noc plná prekvapení,  tajomná atmosféra, ale aj dobrá zábava. Vstupy na prehliadku budú 

v 20 minútových intervaloch. Pokladňa Oravského hradu sa v tento večer zatvorí až o 23.00 hod.  

V nedeľu 8. 7. 2012  bude na Oravskom hrade opäť rušno. Oravský divadelný Podzámok si už 

dávno našiel svojich priaznivcov. XXI ročník sa začne netradične o 14. 00 hod. vystúpením  Deta  

-  Orchestra z Poľska. O 15.00 hod čaká na milovníkov divadla najväčšie prekvapenie  -  

predstavenie „Jánošík a 2000 zbojníkov“ v podaní Vranovského chodúľového divadla. 

„Kombinácia nadrozmerných masiek a chodúľov je ojedinelá nielen na Slovensku, a preto verím 

že toto divadelné predstavenie zaujme svojím netradičným spracovaním aj náročného diváka“, 

povedala PaedDr Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe poverenia. 

Pozornosť tých najmenších divákov bude patriť divadlu BABADLO z Prešova, ktoré sa na 

Oravskom hrade predstaví o 16.00 hod. hrou „O vtákovi Kulišiakovi“. Vstup na podujatie je 

voľný. 

Veselo bude v nedeľu 8.7.2012 aj v areáli Oravskej lesnej železnice. „Country popoludnie“ sa 

začne o 14.00 hod. a o dobrú náladu sa postarajú skupiny Arva Grass a SaMo. Okrem country 

atmosféry spríjemní  návštevníkom náladu aj jazda vláčikom ťahaným parnou lokomotívou 

a prekrásna príroda. 

Veríme, že návštevníci Oravy nevynechajú na svojich potulkách expozície Oravského múzea, 

ktoré popri nových vedomostiach  ponúkajú aj množstvo  nezabudnuteľných zážitkov.   

 

 



Leto v Oravskom múzeu   

Oravský Podzámok, 9. 7. 2012  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na obdobie školských prázdnin 

a dovoleniek vo svojich expozíciách bohatý program. Každý víkend čakajú na návštevníkov 

Oravského hradu podujatia, ktoré sú zamerané nielen na históriu, ale aj na prírodu, umenie 

a zábavu. 

Už v piatok 6.7.2012  o 21.00 hod. sa začalo jedno z najviac navštevovaných podujatí na 

Oravskom hrade. Nočná prehliadka  -  „Noc krvavej grófky“ priniesla svojou atmosférou 

a zaujímavým scenárom všetkým návštevníkom bohaté zážitky. Dramatické scénky sa striedali 

s humornými, ale na svoje si prišli aj tí, ktorí sa chceli dozvedieť niečo viac  trestoch a spôsoboch 

mučenia praktizovaných v minulosti. Na nočnej prehliadke nechýbali ani šermiari, ohňová show,  

paródia i humor. 

Nedeľa 8.7.2012 patrila na Oravskom hrade  XXI. ročníku  Oravského divadelného Podzámku. 

Podujatie sa začalo netradične už o 14.00 hod. koncertom dychového orchestra Deta z Poľska. 

Potom nasledovali dve divadelné predstavenia určené najmä mladším divákom. Vranovské 

chodúľové divadlo vystúpilo s predstavením „Jánošík a 2000 zbojníkov“ a získalo si priazeň 

nielen  najmenších divákov. Deti sa nebáli a aktívne sa zapájali do deja aj v hre „O vtákovi 

kulišiakovi“ v podaní divadla BABADLO z Prešova. Divákov neodradilo ani premenlivé počasie 

a so záujmom si pozreli obidve predstavenia aj napriek núteným prestávkam. 

Príjemná nálada vládla v nedeľu aj areáli Oravskej lesnej železnice. Jazdu vláčikom ťahaným 

parnou lokomotívou a atmosféru „Country popoludnia“ si prišlo vychutnať takmer 400 

návštevníkov. Krásna príroda a príjemná hudba v podaní skupín Arva Grass a Sa Mo umocnili 

atmosféru príjemného nedeľného popoludnia. 

Víkend 14. -15. júla 2012 bude na Oravskom hrade venovaný dobovej hudbe.  Počas 

klasických prehliadok hradu si návštevníci v jednotlivých miestnostiach vypočujú ukážky z tvorby 

starých majstrov v podaní mladých  interpretov  hrajúcich na akordeón, husle a harfu. „Podujatie 

„Stará hudba v starom hrade“ sa na základe priaznivých ohlasov uskutoční túto sezónu už 

druhý raz. Hudba do priestorov starobylého hradu patrí, a preto verím, že naši návštevníci budú 

odchádzať spokojní a obohatení o nové zážitky“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka 

Oravského múzea na základe poverenia.  

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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„Včelárske popoludnie“ 15. Júla 2012 v MOD 
Zuberec. 

V nedeľu, 15. júla 2012, sa v MOD Zuberec uskutočnil už XIV. ročník „Včelárskeho 
popoludnia“. Toto úspešné a stále viac vyhľadávané podujatie Oravského múzea P. O. 
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, konané za odbornej spolupráce Spolku včelárov Slovenska v 
Trstenej, sa už tradične uskutočnilo v priestoroch Múzea Oravskej dediny v Zuberci. Etnografka 
OM PhDr. Elena Beňušová priblížila odbornej, ale aj širokej verejnosti históriu včelárenia, vývoj a 
typy úľov, ale aj ich výzdobu spojenú s ochrannou mágiou. Odbornú verejnosť zastupoval 
predseda Spolku včelárov Slovenska a Ústredia SVS v Trstenej Ing. Pavol Kameník, ktorý 

http://www.oravskemuzeum.sk/


návštevníkov oboznámil s programom a priebehom VI. ročníka Slovenského medového festivalu, 
konaného 14. júla 2012 v Trstenej, ako aj s výsledkami celoslovenskej súťaže o najlepší med a 
medovinu s možnosťou ochutnávky. Zástupcovia včelárov zároveň laickej verejnosti priblížili 
kvalitu jednotlivých druhov medu, medoviny a liečivých účinkov propolisu a mladým, začínajúcim 
včelárom poskytli odborné rady. Podujatie sprevádzali oživené remeslá a vystúpenia folklórnych 
súborov Brestová zo Zuberca a Skorušina Liesek. Prehliadku starých typov úľov poskytlo zo 
zbierkového fondu OM, ochutnávku, okrem víťazných druhov medov a medovín SVS v Trstenej, 
poskytli viacerí oravskí včelári, od ktorých si návštevníci mohli zakúpiť kvalitný med a medovinu. 
Vydarené podujatie aj tohto roku prilákalo množstvo návštevníkov. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
etnografia@oravskemuzeum.s 

  

  

Čarodejnice, kuruci i stredovek na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok, 23. 7. 2012  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na  prázdninové obdobie 

rôznorodé podujatia. 

Najväčší záujem návštevníkov sa každoročne sústreďuje na Oravský hrad, a preto sa v jeho 

expozíciách odohráva  najviac podujatí. Každý víkend sú tradičné prehliadky hradu doplnené 

o vystúpenia šermiarov, 

hudobníkov a o krátke scénky približujúce život v minulosti.  

Už v piatok 27. 7. 2012 sa o 21.00 hod. začne ďalšia z obľúbených nočných prehliadok 

s názvom Magická noc čarodejníc. Noc má svoju moc, o tom sa presvedčia aj návštevníci 

Oravského hradu, keď sa pri prehliadke stretnú s čarodejnicami, bosorkami, či inými zvláštnymi 

bytosťami. Dozvedia sa aj zaujímavé informácie o používaní mágie, veštení, či usvedčovaní, 

mučení a trestaní bosoriek v minulosti. Nebude chýbať tajomná atmosféra, oheň a možno aj 

strach. Vstupenky na podujatie si návštevníci budú môcť kúpiť v tento deň až do 23.00 hod. 

Nedeľa 29. 7. 2012 bude venovaná na Oravskom hrade kurucom. Scénky zo života, šermiari, 

kurucký vojenský tábor, lukostreľba, piesne z obdobia kuruckých vojen  a rozprávanie o pôsobení 

kurucov na Orave, to všetko uvidia tí, ktorí v nedeľu Oravský hrad  navštívia.  

„Podujatia s historickým podtextom majú u návštevníkov vždy veľký úspech, lebo  ponúkajú 

okrem zábavy aj nové informácie. Práve  preto by som všetkých priaznivcov histórie chcela 

pozvať už teraz na návštevu Oravského hradu v dňoch  4. -  5. 8. 2012. Oravské múzeum 



pripravilo na tento víkend v spolupráci s českým partnerom -  hradom Buchlov  nové podujatie  -  

Stredoveké dni na Oravskom hrade. Návštevníci spoznajú život v stredoveku z rôznych 

oblastí. Okrem ukážok remesiel bude divákov určite zaujímať móda, stravovanie a hygiena 

v tomto období “, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe 

poverenia. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Stredoveké dni na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok,  1. 8. 2012  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na  víkend 4. - 5. 8. 2012 

v spolupráci s  hradom Buchlov, nové podujatie.  „Stredoveké dni na Oravskom hrade“ sú 

prvou aktivitou, ktorá bude realizovaná v rámci projektu „Tajomstvá stredoveku“ z Fondu 

mikroprojektov  Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007- 2013. 

Počas víkendu sa na Oravskom hrade predstavia viaceré historické skupiny, ktoré návštevníkom 

priblížia stredoveký spôsob života, boja, remesiel i kultúry. Nebudú chýbať ukážky dobových jedál 

aj s ochutnávkou, móda, hygiena a rôzne iné zaujímavosti. Na programe sa budú hlavnou mierou 

podieľať skupiny a občianske združenia spolupracujúce s hradom Buchlov, ktoré sa venujú  

histórii, remeslám, tancu a iným aktivitám podporujúcim kultúrny život aj na iných hradoch 

a zámkoch.  

Podujatie bude trvať počas soboty a nedele od 9.30 hod. do 17.00 hod. a vstup na nádvorie 

Oravského hradu bude pre všetkých záujemcov voľný. Dobová hudba bude znieť v podaní 

skupiny Rattus Rattus z Přerova, o módnu prehliadku sa postará občianske združenie HB 

Collegium a skupina historických a scénických tancov  Porta Temporis predvedie dobové tance. 

Spestrením programu budú určite aj scénky zo stredovekej justície, loveckého práva a ukážky 

z obradového života šľachty. Na terase Oravského hradu bude cech Terra de Sellina predvádzať 

ukážky stredovekých remesiel. „ Srdečne pozývam všetkých priaznivcov histórie aby si nenechali 

ujsť toto výnimočné podujatie a navštívili počas víkendu Oravský hrad. Určite nebudú ľutovať, 

veď naši susedia z Česka sú známi svojim výborným vzťahom k histórii, kultúre i umeniu, a tak 

verím, že budú dobrou inšpiráciou aj pre nás“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka 

Oravského múzea na základe poverenia.  

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Záujem o Oravskú lesnú železnicu stále rastie 

Oravský Podzámok,  3. 8. 2012  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa môže pochváliť už piatou úspešnou 

letnou sezónou unikátnej lesnej železničky v Oravskej Lesnej. 

 Od 31. 5. 2008,  kedy bola železnička slávnostne uvedená do prevádzky, do konca júla 2012 

navštívilo tento prekrásny kút oravskej prírody viac ako 82 tisíc návštevníkov. Najväčším lákadlom 

pre malých i veľkých je jazda vláčikom ťahaným parnou lokomotívou „Gontkulák“.  Táto dnes už 

84 ročná lokomotíva sa v roku 2011 vrátila po náročnej rekonštrukcii na svoju pôvodnú trať, kde 

v minulosti zvážala drevo. Slávnostne uvedená do skúšobnej prevádzky bola  5. 6. 2011 a od 

tohto dňa robí počas víkendov radosť všetkým priaznivcom úzkorozchodných železničiek. 

„Technický skvost ako je jedinečný „Gontkulák“ sa stretáva s veľkým záujmom našich 

i zahraničných návštevníkov a významnou mierou sa podpísal na náraste návštevnosti Oravskej 

lesnej železnice. Ostáva  už len veriť, že sa nám podarí úspešne realizovať aj ďalšie plány, 

ktorými chceme prekvapiť návštevníkov v tomto prekrásnom areáli“, povedala PaedDr. Mária 

Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe poverenia. 

 

 

 



Tajomný hrad a legendy 

Oravský Podzámok,  3. 8. 2012  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na  víkend  10. - 12. 8. 2012 

opäť zaujímavý program. 

V piatok večer čaká na malých návštevníkov prekvapenie v podobe „Tajomného hradu“. 

Večerná prehliadka pre rodičov s deťmi sa začne o 18.00 hod. a posledný vstup je naplánovaný 

na 20.00 hod. 

Odvážlivci budú môcť po splnení úloh vyslobodiť krásnu princeznú a určite ich poteší aj odmena. 

Čaro rozprávky a krásne prostredie Oravského hradu určite priláka prázdninujúce deti a ich 

rodičov. 

 Zábava a poučenie nebudú chýbať ani v sobotu a nedeľu 11. – 12. 8. 2012. Celé dva dni sa 

budú niesť v znamení povestí a legiend. Návštevníci si počas prehliadky hradu okrem historických 

faktov vypočujú niekoľko legiend, ktoré sa týkajú priamo Oravského hradu, jeho stavby a života 

v ňom. „Všetci dúfame, že sa toto podujatie stretne opäť s takým veľkým záujmom ako 

v minulých sezónach“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na 

základe poverenia. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
           www.oravskemuzeum.sk 
 

  

 

V Oravskom múzeu je stále rušno 

Oravský Podzámok, 15. 8. 2012 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa snaží svoje expozície oživiť najmä počas 

letnej turistickej sezóny mnohými zaujímavými podujatiami. 

Počas víkendu 18. -  19. 8. 2012  sa v areáli Oravskej lesnej železnice v Oravskej Lesnej stretnú 

milovníci húb a hubárčenia. Návštevníci podujatia „Vône a chute húb“ budú mať možnosť 

poradiť sa s odborníkmi mykológmi, pozrieť si výstavu a taktiež ochutnať  kulinárske špeciality 

z húb. Najmenší hubári si overia svoje vedomosti a zručnosti v rôznych súťažiach.  

http://www.oravskemuzeum.sk/


Oravský hrad bude tento víkend patriť sokoliarom. Vystúpenia dravcov zo sokoliarskej skupiny 

Falconarii sa uskutočnia  v dňoch 18. a 19. 8. 2012 o 10.00 hod., 12.00 hod., 14.00 hod. 

a 16.00 hod. V sobotu 18.8.2012 budú priestory Oravského hradu svedkom výnimočnej 

udalosti. V kaplnke sv. Michala bude vysvätená poľovnícka štandarda poľovníckeho združenia 

Novoť a v Rytierskej sále hradu sa uskutoční jej slávnostné odovzdanie združeniu samotným 

palatínom Jurajom Turzom. 

„Bohatý program pripravujeme aj na ďalší prázdninový víkend. Už teraz by som chcela všetkých 

pozvať na IX.  ročník stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni a XIX. ročník Rabčickej 

heligónky. 26. 8. 2012 o 11.00 hod. začíname slávnostným otvorením obnovenej expozície 

prozaika Mila Urbana a návštevníkov čaká veľa zaujímavých sprievodných podujatí“, povedala 

PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea na základe poverenia.  

Posledný augustový víkend  25.  -  26. 8. 2012 bude na Oravskom hrade nové podujatie 

„Hradná lekáreň“ a na 31. 8. 2012 sa určite tešia všetci tí, ktorí chcú stretnúť „Draculu“. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
           www.oravskemuzeum.sk 

    
 

 

 

 



Vzácna návšteva na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok, 17. 8. 2012 -   Dňa 16. 8. 2012 poctil svojou návštevou Oravský hrad  

veľvyslanec Taiwanu David Nan -Yang Lee s manželkou v sprievode podpredsedníčky Národnej 

rady Slovenskej republiky Ing. Eriky Jurinovej. Na pôde Oravského múzea privítal vzácnych hostí 

podpredseda Žilinského samosprávneho kraja  Ing. Jozef Štrba a riaditeľka Oravského múzea P. 

O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne PaedDr. Mária Jagnešáková.  Všetci si so záujmom prezreli 

priestory expozícií Oravského hradu a kaplnky sv. Michala. V Rytierskej sále čakal palatín Juraj 

Turzo, ktorý  pána veľvyslanca pasoval do šľachtického stavu. Po slávnostnom ceremoniáli  

nasledovala prezentácia kultúrnych zaujímavostí a prírodných krás Žilinského kraja  spojená s 

ochutnávkou tradičných syrových výrobkov. Historické prostredie dominanty Oravy a zaujímavý 

priebeh pracovného rokovania zanechali vo všetkých zúčastnených  príjemné dojmy a nádej na 

budúcu spoluprácu v oblasti cestovného ruchu.     

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

 

  

  

Hradná lekáreň, alebo ako sa liečilo v minulosti 

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je ŽSK pripravilo 

pre návštevníkov Oravského hradu nové podujatie pod názvom Hradná lekáreň, alebo ako sa 

liečilo v minulosti. V dňoch 25. – 26.8.2012 sa v priestoroch Korvínovho paláca mohli návštevníci 

stretnúť so zelinkárom Oravského panstva, s Alžbetou Czoborovou – manželkou Juraja Thurzu 



a so známym fyzikusom. Ako predlohy na realizáciu jednotlivých scénok poslúžili skutočné 

dokumenty ako napr. povesť o zámockom zelinkárovi, korešpondencia Alžbety Czoborovej so 

známou zelinkárkou, ktorú často žiadala o radu a posielanie liečivých bylín, ako aj správy 

úradníkov Oravského, Bytčianskeho a Lietavského panstva o plnení nariadení Czoborovej, ktorými 

uložila poddaným povinnosť zbierať liečivé byliny. V záverečnej časti podujatia sa návštevníci 

v symbolickej hradnej lekárni zariadenej historickými predmetmi dozvedeli niečo o metódach 

liečenia v minulosti.       

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

  
 

Nová expozícia Mila Urbana  

Oravský Podzámok, 27. 8. 2012  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, má na svojom konte ďalšie úspešné 

podujatie.  

Stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni a Rabčická heligónka sa už dávno dostali do povedomia 

nielen obyvateľov Oravy, ale aj jej návštevníkov. Toto podujatie každoročne priláka množstvo 

milovníkov kultúry.  

Nedeľné predpoludnie 26. 8. 2012 sa v areáli Hviezdoslavovej hájovne začalo slávnostným 

otvorením expozície Mila Urbana. Pozvaným hosťom a návštevníkom sa prihovorila riaditeľka 

Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Zdôraznila, že zámerom pri tvorbe tejto novej 

trvalej expozície bolo sprítomniť dobu a život spisovateľa, ktorý mal svoje korene hlboko vrastené 

v oravskej zemi. 

Vo svojom príhovore priblížila život a dielo tohto spisovateľa, novinára a prekladateľa a v závere 

sa poďakovala jeho deťom  - Ing. Cyrilovi Urbanovi a MUDr. Kataríne Urbanovej, ktorí darovali 

Oravskému múzeu do novootvorenej expozície zariadenie spisovateľovej pracovne. Po 

slávnostnom prestrihnutí pásky a prehliadke expozície pokračoval nedeľný program sv. omšou, 

po ktorej nasledovalo divadelné predstavenie „Rómeo a Júlia“ a vystúpenie žongléra Navara. 

Fujaristi a heligonkári sa postarali o výbornú atmosféru a neopakovateľné hudobné zážitky. 

Nenudili sa ani najmenší návštevníci. Animátori im pripravili pestrý program. Malí i veľkí si mohli 

vyskúšať aj streľbu z luku a povoziť sa na konskom záprahu. Návštevníci využili bezplatný vstup 

do  expozícií, nechýbalo ani občerstvenie, a tak všetci odchádzali spokojní s príjemne prežitým 

dňom v lone oravskej prírody.  



„Ostáva už len veriť, že novootvorená expozícia Mila Urbana bude prínosom pre školskú mládež, 

pedagógov a širokú verejnosť, ktorá zavíta do tohto krásneho kraja pod Babou horou“, povedala 

riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.   

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

 

  
 

„Tajomstvá stredoveku“ na hrade Buchlov 

Dňa 1.-2.9.2012 sa pracovníci marketingového oddelenia OM zúčastnili podujatia na hrade 
Buchlov v rámci projektu „Tajomstvá stredoveku“, ktorý bol podporený Fondom mikroprojektov z 
programu cezhraničnej spolupráce Českej a Slovenskej republiky 2007 - 2013. Podujatie 
organizovalo Oravské múzeum P.O.H v spolupráci s hradom Buchlov a Národným pamiatkovým 
ústavom – územným odborným pracoviskom v Kroměříži. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý 
program, ktorý prebiehal počas obidvoch dní od 10:00 do 16:00 v celom areáli hradu Buchlov. 
Hlavným bodom programu bolo dobýjanie hradu Buchlov protihabsburskými povstalcami. Títo 
predviedli presvedčivú historickú bitku, ktorá sa tu pred mnohými rokmi skutočne odohrala. 
Dobové tance z obdobia gotiky prezentovala skupina Porta Temporis, svoje umenie predviedol aj 
stredoveký kováč a hranými scénkami z histórie Oravského hradu pod názvom „Oravský Dracula“ 
sa prezentovalo Oravské múzeum P.O.H. Návštevníci mohli ochutnať rôzne gurmánske špeciality 
a tiež slovenské syrové výrobky. Hlavným cieľom projektu bolo zintenzívniť česko-slovenskú 
spoluprácu, posilniť cestovný ruch v daných regiónoch a vytvoriť základ pre ďalšiu spoluprácu. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
www.oravskemuzeum.sk, marketing@oravskemuzeum.sk 

  
 



  

 
Poklopávanie základného kameňa 

Oravský Podzámok, 17. 9. 2012 – V nedeľu 16.9.2012 privítal palatín Juraj Turzo v podhradí 
Oravského hradu významných hostí pri príležitostí poklopania základného kameňa objektu 
Turistického centra Oravského hradu. Stavba Turistického centra sa realizuje vďaka úspešnému 
projektu „Muzika pod Tatrami“ z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007–
2013, v ktorom Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava spolu s partnerom Muzeum narodowe v 
Krakowe získali finančné prostriedky vo výške 1 243 668,84 €. Slávnostného aktu poklopania sa 
zúčastníli predseda ŽSK Juraj Blanár, riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, konateľ 
spoločnosti, ktorá stavbu realizuje Ing. Milan Hanuliak a starosta obce Oravský Podzámok Bc. 
Jozef Záhora. K príjemnej atmosfére prispela aj FS „Skorušina“ a detský divadelný súbor ÚSMEV 
pri Základnej škole s materskou školou Babín pod vedením A. Kurčinovej, ktorý predviedol 
netradičné spracovanie balady Žltá ľalia. Riaditeľka PaedDr. Jagnešáková vo svojom príhovore 
priblížila charakter celého projektu a jeho aktivity. „Verím, že keď sa takto o rok stretneme, bude 
na tomto mieste stáť krásna, účelová budova, ktorá bude reprezentatívna a bude spĺňať všetky 
kritéria modernosti, funkčnosti a inovatívnosti a bude architektonicky zapadať do obce.“, vyjadrila 
svoje želanie. 



  

  

 

 

Krst publikácie Juraj Turzo na Oravskom hrad 

Oravský Podzámok, 18. 10. 2012  -  V nedeľu  21. 10. 2012 sa na pôde Oravského múzea P. 

O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, uskutoční 

koncert husľového tria G-String spojený s uvedením publikácie Juraj Turzo  -  veľká kniha 

o uhorskom palatínovi.  

Podujatie je ďalšou z plánovaných aktivít projektu „Muzika pod Tatrami“, ktorý je 

spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie - Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013. 

Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade sa 21.10.2012 o 13.00 hod. stane svedkom slávnostného 

uvedenia jedinečnej publikácie Pavla Dvořáka a kolektívu autorov: Juraj Turzo - veľká kniha 

o uhorskom palatínovi. Vydavateľom publikácie je Matica slovenská a spoluvydavateľmi sú: 

Žilinský samosprávny kraj, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

v Dolnom Kubíne a Považské múzeum v Žiline. Vydanie publikácie bolo realizované s finančnou 

podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja. 



Veríme, že kniha, ktorú si budú môcť priaznivci histórie zakúpiť už 21.10.2012 po slávnostnom 

krste priamo na mieste, bude mať priaznivú odozvu u odbornej i laickej verejnosti. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

 

Muzika pod Tatrami“ a nová publikácia 

Juraj Turzo na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok, 30. 10. 2012 - V nedeľu 21. 10. 2012 sa na pôde Oravského múzea P. 
O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, konalo 
ďalšie kultúrne podujatie „Muzika pod Tatrami.“ Projekt, ktorého partnerom Oravského múzea je 
Muzeum Narodowe v Krakowe. má u návštevníkov veľký ohlas. Kaplnka Sv. Michala na Oravskom 
hrade sa stala miestom stretnutia aj významných osobností, ktoré sa podieľali na zrode publikácie 
Juraj Turzo – veľká kniha o uhorskom palatínovi. Slávnostný koncert začal o 13.00 hod. 
Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková vo svojom príhovore predstavila projekt 
„Muzika pod Tatrami.“ a priblížila návštevníkom osobnosť Juraja Turzu. Koncert bol ďalšou z 
plánovaných kultúrnych aktivít projektu, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie 
– Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská 
republika – Slovenská republika 2007-2013, z ktorého Oravské múzeum a Muzeum Narodowe v 
Krakowe získalo finančné prostriedky vo výške 1 243 668,84 €. V prvej časti koncertu husľového 
tria zazneli diela významných hudobných slovenských i poľských skladateľov. Na koncerte bola 
uvedená do života nová knižná publikácia, ktorej slávnostný akt uvedenia vykonal samotný 
palatín Juraj Turzo a súčasný župán - Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing Juraj Blanár. 
Dvojitým úderom mečom uviedli do života publikáciu Pavla Dvořáka a kolektívu autorov: Juraj 
Turzo - veľká kniha o uhorskom palatínovi. Slávnostnú chvíľu umocnili aj slová Ing. Juraja 
Blanára, ktorý spomenul aj svoju vlastnú previazanosť s rodom Turzo. Autor publikácie Pavel 
Dvořák vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k tomu, aby 
publikácia uzrela svetlo sveta. Zdôraznil aj význam Kaplnky Sv. Michala, miesta, kde autori svoje 
dielo odovzdali do rúk čitateľom. V druhej časti koncertu zazneli rockové skladby v podaní 
husľového tria. Koncert bol nezabudnuteľným zážitkom v historických priestoroch Oravského 
hradu. 

 

 
 

Svätci a patróni 

Dňa 12.11.2012 sa vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne konala vernisáž výstavy Svätci a 
patróni, ktorú pripravila etnografka Oravského múzea PhDr. Elena Beňušová. Výstava približuje 
širokej verejnosti výber najobľúbenejších a katolíckou cirkvou najviac uctievaných svätcov a 



patrónov na Orave, ktorých sme sú prezentovali na veľkoformátových posteroch, priamo in situ, 
prostredníctvom malej sakrálnej tvorby domácej proveniencie. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú 
kamenné sochy, umiestnené na stĺpoch a reliéfy na driekoch kamenných krížov, pochádzajúce zo 
známej kamenárskej dielne Belopotockých z Oravského Bieleho Potoka alebo Laššákovcov z 
Novote. Najvýznamnejším exteriérovým typom zobrazenia Svätých na Orave, sa stali morové, 
označované aj mariánske alebo trojičné, stavané najmä v 17. a 18. storočí. Obrázky svätcov a 
svätíc s atribútmi, dôležitými pri ich rozoznávaní, dopĺňajú etnografické exponáty, pochádzajúce 
zo zbierkového fondu Oravského múzea. Sú to predovšetkým sošky, sklomaľby a púťové obrazy . 
Z ikonografickej stránky je medzi nimi najpočetnejšie a typovo najrôznejšie zastúpená postava 
Panny Márie – kresťanskej Bohorodičky a Ježiša Krista. Z ďalších svätcov najmä sv. Anton , sv. 
Florián, sv. Ján Nepomucký, sv. Anna. V ľudovej kultúre na Orave sú svätci a svätice chápaní 
predovšetkým ako patróni ochraňujúci dom, jeho obyvateľov a hospodárstvo. Túto ochrannú 
funkciu predstavuje kultový kút, miesto hlavného obytného priestoru izby, kópie kaplnky a Božej 
muky. 

Zdroj: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, etnografia@oravskemuzeum.sk 

   

 
 

 

Templári na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok, 12. 11. 2012  -  V sobotu  17. 11. 2012 sa na pôde Oravského múzea P. 

O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, uskutoční 

v poradí piata a v tomto roku posledná Templárska výprava. 

Templárske cesty sú organizované v rámci projektu „Objavme spolu Žilinský kraj“ realizovaného 

s podporou Európskej únie, Regionálneho operačného programu. Projekt je určený predovšetkým 



na podporu cestovného ruchu Žilinského kraja, ktorý leží na hranici dvoch štátov, kde sa už 

v dávnej minulosti križovali cesty a stretávali národy.  

Tí, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa na niektorej z predchádzajúcich výprav konaných  v kaštieli 

Radoľa na Kysuciach alebo na hradoch Likava, Blatnica a Strečno, budú mať tento rok poslednú 

príležitosť 17.11.2012 od 10.00 hod. na Oravskom hrade. 

 Návštevníci podujatia sa dozvedia kedy a ako vznikol tento starobylý rytiersky rád, čo bolo jeho 

poslaním  a akú súvislosť má s naším regiónom. Okrem stretnutia s templármi budú mať 

možnosť zažiť atmosféru stredovekého jarmoku a ochutnať jedlo našich predkov. Členovia Cechu 

Terra de Selinan sa predstavia nielen ako templárski rytieri v plnej zbroji, ale pod  ich vedením si 

budú môcť tí odvážnejší vyskúšať šerm, lukostreľbu, streľbu z kuše a rôzne stredoveké hry. 

Príjemným spestrením budú aj súťaže pre návštevníkov. Atmosféru stredoveku dotvorí svojimi 

piesňami spevácky zbor Arcus  zo Žiliny. 

Ak neviete o templároch vôbec nič a máte záujem získať nové informácie, máte jedinečnú 

príležitosť. Templári na Oravskom hrade budú 17.11.2012 od 10. 00 do 17.00 hod. Vstup na 

podujatie je voľný. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

 

Seminár „Život a dielo Mila Urbana“ 

Dolný Kubín, 26. 11. 2012 - slávnostným dňom pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, bol piatok 23. november 2012. V tento deň 

tu prebehlo zaujímavé podujatie, populárno - náučny seminár „Život a dielo Mila Urbana“. 

Seminár pripravilo Literárnovedné oddelenie pod vedením Literárnej sekcie Oravského múzea P. 

O. Hviezdoslava. Patrí k ďalšej aktivite popri otvorení novej expozície Mila Urbana v areáli 

Hviezdoslavovej hájovne v auguste tohto roku, usporiadaných pri príležitosti 30 -teho výročia 

úmrtia tejto významnej osobnosti. Pripomenul osobnosť Mila Urbana autentickým spôsobom. 

Veľkým ťahákom nielen pre študentov bola prítomnosť priamych potomkov spisovateľa, dcéry 

MUDr. Kataríny Malíkovej (rodenej Urbanovej) a syna Ing. Cyrila Urbana. Hosťami podujatia boli 

doc. PhDr. Marta Součková, PhD. z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a PaedDr. Ivica 

Hajdučeková, PhD. z Filozofickej fakulty univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Ich príspevky sa 

venovali tvorbe Mila Urbana, konkrétne pani Součková hovorila o axiológii prózy Mila Urbana a 

pani Hajdučeková sa venovala mužským postavám a kategóriám rodu v krátkych prózach Mila 

Urbana. So svojimi prezentáciami vystúpili tiež zamestnanci Oravského múzea P. O. 

Hviezdoslava: historik PhDr. Martin Chmelík, ktorý spracoval historický kontext života a diela Mila 

Urbana. Literárna historička Mgr. Monika Kakačková priblížila Mila Urbana prezentáciou 

zostavenou z jeho súkromných fotografií . Syn Cyril Urban si zaspomínal na svojho otca aj ako na 

spisovateľa vystaveného neľahkému údelu počas totalitných politických systémov. Veľký záujem 

verejnosti a študentov sa prejavoval nielen písaním poznámok , ale aj kladením otázok členom 

rodiny Urbanovcov. Podujatie výborne doplnili hudobné vstupy študentov ZUŠ P. M. Bohúňa v 

Dolnom Kubíne. 



Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Mikuláš na Oravskom hrade a vo vláčiku v Oravskej 

Lesnej 

Oravský Podzámok, 26. 11. 2012  -   Oravské múzeum  P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo tak ako každý rok pre deti aj 

dospelých stretnutie 

s Mikulášom. 

Návštevníkov Oravského hradu v nedeľu 2.12.2012 určite poteší predvianočná nálada s vôňou 

ihličia, medovníkov a oblátok. Nádvorie hradu zaplnia remeselníci so svojimi výrobkami 

a samozrejme nebudú chýbať, čerti, anjeli a iné rozprávkové bytosti. Vianočné koledy, žiariace 

stromčeky, teplý čaj a sladkosti určite spríjemnia rodičom s deťmi toto nedeľné popoludnie. 

Stretnutie s Mikulášom sa na Oravskom hrade uskutoční o 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. 

Podobnú atmosféru si budú môcť vychutnať návštevníci Oravskej lesnej železnice v Oravskej 

Lesnej. Mikuláš sem zavíta v sprievode anjelov a čerta 2.12.2012. Deti i dospelí sa s ním odvezú 

vláčikom a vystúpia aj na vyhliadkovú vežu. Rozprávkové bytosti, koledy a dobrá nálada privítajú 

všetkých  o 13.00, 15.00 a 17.00 hod. Čarovnú atmosféru bude mať určite posledné stretnutie 

s Mikulášom o 17.00 hod., keď bude do tmavej oblohy žiariť vianočne osvetlený  areál  lesnej 

železnice, tmavým lesom pôjde vysvietený vláčik a Mikuláš s čertom budú návštevníkom svietiť 

na cestu petrolejovým lampášom.  

„Veríme, že rodičia s deťmi navštívia toto tradičné podujatie Oravského múzea, užijú si spoločne 

strávený čas a odnesú si okrem sladkostí aj zážitky z príjemne prežitého popoludnia“, povedala 

riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.   



Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Rekordný Mikuláš na Oravskom hrade  

Oravský Podzámok,  3. 12. 2012  -   Prvá decembrová nedeľa sa nezdala byť ničím 

výnimočná, ale v Oravskom Podzámku bolo na túto dobu nezvyčajne rušno. Oravské múzeum 

P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 

pripravilo pre deti aj dospelých na nedeľu  2. 12. 2012  tradičné stretnutie s Mikulášom.  

Rodičia s deťmi netrpezlivo vyčkávali pred hradnou bránou a po jej otvorení sa zvedavo prizerali 

šarvátke dvoch čertíkov.  Po príchode na nádvorie Oravského hradu si so záujmom vypočuli 

príbeh o zlej kráľovnej, ktorá chcela prekaziť ich stretnutie s Mikulášom. Všetko sa však dobre 

skončilo, Mikuláša deti privolali básničkou a za asistencie anjelov a čertov sa s ním mohli aj 

porozprávať. Deti sa tešili zo sladkostí, zdobili si medovníky a každý chcel mať na pamiatku 

fotografiu s Mikulášom a jeho pomocníkmi. Nádvorím hradu znela príjemná hudba, návštevníci 

ochutnávali vianočné pečivo a medovinu a mnohí si odnášali domov aj darčeky, ktoré nakúpili od 

remeselníkov.  

Mikuláš navštívil so svojou družinou v nedeľu  2. 12. 2012 aj areál Oravskej lesnej železnice. Deti 

aj dospelí si čakanie na stretnutie  spríjemňovali  v expozícii pozeraním rozprávky a nakoniec sa  

previezli aj vláčikom ťahaným parnou lokomotívou. Náladu všetkým spríjemňovali koledy, 

občerstvenie a vianočná výzdoba. 

„Tento rok sme privítali Mikuláša tak trošku s predstihom, ale musím sa priznať, že s takým 

počtom návštevníkov, aký si prišiel pozrieť naše podujatie, sme nerátali. 1700 osôb v jednom dni 

– to je návštevnosť rovnajúca sa prázdninovým dňom v letnej sezóne. Takýto rekordný počet 

sme na Oravskom hrade ešte na Mikuláša nikdy nemali. Verím, že návštevníci nám zachovajú 

priazeň a teším sa na ďalšie stretnutie v dňoch 27. - 30. 12. 2012  na vianočnom podujatí“, 

povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.     



Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Vianoce  na Oravskom hrade  

Oravský Podzámok,  12. 12. 2012  -   Rok 2012 sa pomaly chýli ku koncu a s ním sa blíži aj 

posledné tohtoročné podujatie na Oravskom hrade. Oravské múzeum  P. O. Hviezdoslava 

v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, už tradične pripravuje na 

obdobie školských prázdnin medzi vianočnými sviatkami a novým rokom bohatý program. 

Sviatočnú atmosféru si budú môcť návštevníci Oravského hradu vychutnať v dňoch 27. - 30. 12. 

2012. Okrem klasickej prehliadky hradu  bude každý deň v čase od 12.00 do 15.00 hod. 

pripravený sprievodný program. 27. 12. 2012 budú účinkovať koledníci z Nižnej, 28. 12. 2012 sa 

predstaví zbor F & A z Hruštína a v dňoch 29. - 30. 12.2012 návštevníci hradu uvidia vystúpenie 



oravských betlehemcov. Vinše, koledy a prekvapenie v podobe netradičného spracovania jednej 

zo známych rozprávok, to všetko určite spríjemní pobyt na Orave milovníkom tradícií.      

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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