Tlačové správy za rok 2015
Rok 2014 v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava
Oravský Podzámok, 19. 1. 2015 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, má za sebou ďalší úspešný rok.

Expozície Oravského múzea prilákali v roku 2014 224 818 návštevníkov, čo predstavuje nárast o
14 502 osôb oproti minulému obdobiu. Najvyšší podiel tvorili domáci turisti – 71,1 % a zo
zahraničných návštevníkov ich bolo najviac z Poľska (13,6 %) a Čiech (6,9 %). Z ostatných krajín
mali najvyššie zastúpenie Maďarsko, Rusko, Litva a Lotyšsko. Najväčší záujem bol tak ako každý
rok o Oravský hrad (166 225 návštevníkov) a Oravskú lesnú železnicu (33 127 osôb). Unikátna
úzkorozchodná úvraťová železnica sa v posledných rokoch stala atraktívnou turistickou
destináciou, o čom svedčí nárast návštevnosti o 21% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Veľkú zásluhu na zvýšení návštevnosti celého múzea i jednotlivých expozícií má nepochybne aj
počet a kvalita podujatí, ktoré múzeum pripravuje prevažne vo vlastnej réžii a s dôrazom na
zachovaní historických reálií a ľudových tradícií.

Na Oravskom hrade sa najväčšiemu záujmu už tradične tešili nočné prehliadky (Noc krvavej
grófky, Krutá spravodlivosť Oravského hradu, Tajomný hrad a najmä Dracula) a podujatia
venované deťom (Rozprávkový svet na Oravskom hrade a Mikuláš na Oravskom hrade).
Novinkou sezóny 2014 bolo podujatie V znamení draka a rúna, ktoré priblížilo návštevníkom
obdobie stredoveku s rytiermi i dobovými turnajmi. Toto podujatie bolo realizované v rámci
spoločného projektu s hradom Pernštejn „História je svedkom doby, životom pamiatky a
majstrom života“, ktorý bol podporený z programu Cezhraničnej spolupráce SR - ČR. V areáli
Oravskej lesnej železnice pripravilo múzeum unikátne nové podujatie Goralská svadba, ktoré
predstavilo verejnosti tradičný goralský svadobný obrad so všetkým, čo k tomu patrí ( hudba,
konské záprahy, brána, odobierka, čepčenie i samotná veselica).

V mesiacoch marec a máj ožil Oravský hrad nebývalým ruchom. Tvorcovia filmovej rozprávky
„Láska na vlásku“, spracovanej na motívy románu Marka Twaina - Princ a bedár sa rozhodli, že
Oravský hrad bude pre tento film Marianny Čengel Solčanskej najvhodnejšou kulisou. Nádherné
zábery interiérov i exteriérov hradu si mohli návštevníci slovenských kín pozrieť už začiatkom
októbra, kedy mal tento film premiéru.
Z pohľadu propagácie múzea a jeho expozícií bol významný aj projekt firmy Google „Slovenské
street view tipy“ realizovaný v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, zásluhou
ktorého sa Oravský hrad dostal na celosvetovú mapu Street view. Oravské múzeum sa v minulom
roku zapojilo aj do projektu „Castle run“, ktorého autorom je spoločnosť Freerun Slovakia. Jeho
cieľom bolo spropagovať najzaujímavejšie slovenské hrady netradičnou formou - pomocou
disciplín ako sú parkour, freerunning, street workout a capoeira v kontraste so slovenským
folklórom.

Pracovníci múzea dbajú aj na obnovu a aktualizáciu jednotlivých expozícií. V minulom roku bol po
náročných reštaurátorských prácach inštalovaný v Prvej hradnej galérii súbor historického
neorokokového nábytku z 19. storočia, ktorý múzeu daroval kapitán reprezentácie bobistov
Slovenskej republiky Milan Jagnešák. Tento rodák z Oravy, účastník štyroch olympiád, zapožičal
múzeu aj unikátny exponát – olympijské boby, ktoré reprezentovali Slovensko na XXII.

Olympijských hrách v Soči. V budúcom roku plánuje múzeum sprístupniť Mediatéku – úplne novú
expozíciu, ktorá netradičnou formou predstaví známe i menej známe filmové diela natočené v
priestoroch Oravského hradu (Upír Nosferatu, Princezná a žobrák, Dračie srdce II., Adam
Šangala, Kráľ Drozdia brada, Sokoliar Tomáš, Láska na vlásku a iné). V rámci projektu „História
je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“ budú zreštaurované a obnovené priestory
prízemia Turzovho paláca a návštevníkom bude sprístupnená Klenotnica Oravského hradu, v
ktorej nájdu svoje miesto významné nálezy a najhodnotnejšie zbierkové predmety múzea (napr.
unikátne renesančné textílie, diamantový zásnubný prsteň).

Rok 2014 sa v Oravskom múzeu niesol aj v znamení niekoľkých významných jubileí, pri
príležitosti ktorých sa konali výstavy, semináre a iné zaujímavé podujatia (výstava „60
Hviezdoslavových Kubínov“, 60 rokov Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava – populárno náučný
seminár „I pamäť nech nám vzácna je...“, 175. výročie darovania Čaplovičovej knižnice Orave –
seminár, 200. výročie narodenia Williama Rowlanda - priekopníka lesného hospodárstva –
exkurzia „Po stopách Williama Rowlanda“, inštalovanie mapy rowlandových kameňov v stanici
Tanečník v Oravskej Lesnej, podujatie a výstava na Oravskom hrade).

14. 5. 2014 sa Oravské múzeum pripojilo k zaujímavému medzinárodnému projektu Noc
literatúry, ktorého cieľom je prezentovať súčasnú európsku literatúru v slovenských prekladoch
prostredníctvom verejných čítaní na netradičných a bežne nedostupných miestach osobnosťami
slovenskej i miestnej kultúrnej scény.

Prvoradým záujmom pracovníkov múzea je zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, a preto bola
v minulom roku uvedená do prevádzky mobilná aplikácia Oravský hrad, ktorá umožňuje
návštevníkom prežiť prehliadku Oravského hradu v šiestich jazykoch. Počúvanie nahrávky alebo
čítanie textu v jednom zo svetových jazykov – to je prínos pre zahraničných ako aj sluchovo
postihnutých návštevníkov. Výrobu tejto zdarma dostupnej aplikácie sa podarilo realizovať aj
zásluhou podpory Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Úspešné projekty,
mikroprojekty a granty MK SR pomáhajú múzeu finacovať aktivity, na ktoré nepostačujú vlastné
a rozpočtové zdroje. Projekt „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“,
ktorého aktivity prebiehali v minulom roku je v poradí šiestym projektom realizovaným v rámci
programu cezhraničnej spolupráce. Partnerstvá, ktoré vznikli z predchádzajúcich projektov
plynulo prechádzajú do úzkej spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností. V minulom roku sa
múzeum prezentovalo na podujatí „Pivobraní“ v partnerskom meste Nový Jičín, s ktorým
realizovalo spoločný cezhraničný projekt z EÚ „V hrade a podhradí“. Úspešná z pohľadu
získavania nových kontaktov bola aj účasť na výstave cestovného ruchu v Zabrze a turistických
trhoch Wroclaw 2014.

Nemalú pozornosť venuje múzeum aj edičnej a výstavnej činnosti. V roku 2014 uzrela svetlo
sveta publikácia Oravská lesná železnica, zborník z konferencie Novoveké opevnenia na území
Oravy a Kysúc a v poradí už XXX. Zborník Oravského múzea. Počet realizovaných výstav stúpol
na 21 (9 vlastných, 11 repríz a 1 prevzatá) a boli inštalované v priestoroch expozícií Oravského
múzea, Kysuckého múzea, Mestského kultúrneho strediska, Lesnej správy Zákamenné a v Múzeu
bitky pri Vavrišove vo Vavrišove.

V minulom roku bolo Oravské múzeum cieľom niekoľkých infociest, navštívili ho mnohí zahraniční
novinári i významné osobnosti ako napr. bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a generálny riaditeľ
televízie Markíza Matthias Settele. Oravský hrad získal v r. 2014 ocenenie Certifikát dokonalosti
(Certificate of Excellence) od celosvetovo známeho turistického portálu TripAdvisor, ktoré

získavajú turistické destinácie hodnotené návštevníkmi za dostupnosť informácií a kvalitu služieb.
Oravský hrad dosiahol hodnotenie 4,5 z celkového počtu 5 bodov, čo ho radí medzi destinácie s
najvyšším hodnotením na Slovensku.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

70. výročie konca druhej svetovej vojny
Dolný Kubín, 4. máj 2015 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré patrí do
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci svojich odborných i
prezentačných aktivít dňa 4. mája 2015 sprístupnilo širokej verejnosti výstavu pod názvom 70.
výročie konca druhej svetovej vojny, ktorá sa nachádza vo výstavných priestoroch Florinovho
domu v Dolnom Kubíne.
Cieľom tejto výstavy je pripomenúť si pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny túto
významnú historickú udalosť a jej dopady na životy obyvateľov nášho regiónu. Výstava umelecky
kombinuje informačné texty, dobové fotografie a mapy, ale predovšetkým originálne artefakty z
obdobia druhej svetovej vojny, ako sú zbrane, uniformy, výstroj, osobné predmety,
vyznamenania a pod, ktoré sa viažu k tejto pohnutej historickej epoche. Táto výstava poskytuje
návštevníkom základný prehľad o príčinách, vypuknutí a priebehu druhej svetovej vojny v
svetovom meradle a do reálií svetového konfliktu je taktiež začlenený prehľad udalostí na
Slovensku a v oravskom regióne.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
militaria@oravskemuzeum.sk

Bieloruský honorárny konzul na Oravskom hrade
Oravský Podzámok, 23. 1. 2015 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, navštívil v piatok 23. 1. 2015 bieloruský
honorárny konzul Alexey Sychov spolu so štábom DVH televízie. Oravský hrad bol jedným z

unikátnych miest, ktoré na svojej ceste po Slovensku navštívila bieloruská televízia v rámci
pripravovaného televízneho dokumentu.
Hostí pri hradnej bráne privítala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Celá
zahraničná delegácia absolvovala prehliadku expozícií Oravského hradu i kaplnky sv. Michala. V
Rytierskej sále čakalo na honorárneho konzula i prekvapenie v podobe prijatia Turzovskej rodiny.
Palatín Juraj Turzo ho za jeho prácu, ktorá je veľkým prínosom pre celú krajinu, pasoval do stavu
oravskej šľachty a udelil mu titul „veľkomožný“.
Po historickej prehliadke a natáčaní sa všetci hostia spolu s riaditeľkou Oravského múzea Máriou
Jagnešákovou zúčastnili pracovného obedu, kde prebiehali ďalšie rokovania ohľadom budúcej
spolupráce s Bieloruskom.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oravské múzeum sa opäť úspešne prezentovalo na
výstave cestovného ruchu vo Wroclawe
Oravský Podzámok, 2.3.2015 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 27.2. – 1.3.2015 už piatykrát zúčastnilo
výstavy cestovného ruchu „MTT Wroclaw 2015“ v poľskom meste Wroclaw. Výstava patrí k
najväčším tohto charakteru v Dolnom Sliezsku a získava čoraz viac na význame v celom Poľsku.
Tento rok sa uskutočnil už jej siedmy ročník, na ktorom sa predstavilo 127 vystavovateľov z
rôznych kútov sveta. Oravské múzeum reprezentovali riaditeľka PaedDr. Mária Jagnešáková a
traja zamestnanci Oravského múzea. Počas troch dní si výstavu prišlo pozrieť cca 14 000
návštevníkov. Stánok Oravského múzea propagoval najvýznamnejšie expozície: Oravský hrad,
Oravskú lesnú železnicu a novo pripravovanú expozíciu na Oravskom hrade – Médiateku. Priestor

dostali aj ďalšie zaujímavé a vyhľadávané turistické atrakcie z regiónu Orava ako napr. aquapark
Oravice, hotel Altis, hotel Oravský háj, penzión Kohútik, Roháče, Kubínska hoľa a pod. . Veľkým
lákadlom bola ochutnávka kulinárskych špecialít zo slovenskej kuchyne. Obrovský záujem u
návštevníkov vzbudila súťaž o atraktívne ceny, medzi ktoré patrili : víkendový pobyt v hoteli Altis,
celodenný pobyt v aquaparku Oravice a voľné vstupenky do expozícií Oravského múzea.
Riaditeľka Oravského múzea absolvovala sériu rokovaní, počas ktorých nadviazala spoluprácu s
viacerými zahraničnými partnermi pracujúcimi v oblasti cestovného ruchu a kultúry.Výsledkom
rokovaní bolo aj to, že Oravské múzeum sa zapojí a bude partnerom projektu z Visegradského
fondu s televíziou TVonline z Wroclawe, ktorého cieľom bude propagácia regiónu Oravy, Dolného
Sliezska, Čiech. Pre južné prihraničné regióny Poľska je Slovensko atraktívnou destináciou na
trávenie dovolenky u nás. Vyhľadávané sú najmä národné kultúrne pamiatky, lyžiarske strediská,
aquaparky a príroda. „Veríme, že aj tohtoročná účasť Oravského múzea na výstave cestovného
ruchu priláka nových turistov, ktorí budú chcieť osobne spoznať históriu a krásy Oravy a
Žilinského regiónu,“ povedala riaditeľka Oravského múzea.
zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

My školopovinní
Dolný Kubín, 9. 3. 2015 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré patrí do zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci svojich odborných i prezentačných aktivít
dňa 9. marca 2015 sprístupnilo širokej verejnosti výstavu pod názvom My školopovinní, ktorá sa
nachádza vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Návštevníci výstavy majú
možnosť formou textových banerov získať základné informácie o histórii vzdelanosti na Slovensku
a Orave, oboznámiť sa s historickou literatúrou, venovanou výchove a vzdelávaniu v minulosti a
prezrieť si inštaláciu školskej triedy zo začiatku 20. storočia. Atmosféru minulosti školských čias
dopĺňajú dobové učebné pomôcky, učebnice, vysvedčenia a fotografie, dokumentujúce historické
budovy škôl z vybraných oravských obcí.
Výstava potrvá do 26. apríla 2015.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk

Čínsky veľvyslanec Pan Weifang návštívi Oravský
hrad a Oravskú lesnú železnicu
Oravský Podzámok, 12.3.2015 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, privíta vo svojich expozíciách významnú
návštevu z diplomatických kruhov J.E. veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Pan Weifang. V
priebehu troch dní strávených na Orave čaká veľvyslanca bohatý program, počas ktorého
absolvuje niekoľko stretnutí s významnými predstaviteľmi kultúrneho, podnikateľského i

politického života. Súčasťou veľvyslancovho programu je aj návšteva najzaujímavejších a
najvyhľadávanejších atrakcií na Orave. Vo štvrtok 12.3.2015, v popoludňajších hodinách, privítala
riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková spolu s riaditeľkou odboru kultúry a
cestovného ruchu Mgr. Zuzanou Kmeťovou čínskeho veľvyslanca v historických priestoroch
Oravského hradu. V Rytierskej sále Oravského hradu, bol veľvyslanec, osobne Jurajom Thurzom,
pasovaný do šľachtického stavu a bol mu udelený titul „rytier“. Po prehliadke hradu a Kaplnky sv.
Michala, ktorá zanechala u hostí hlboký a nezabudnuteľný dojem sa delegácia presunula do
skanzenu v Zuberci a následne do aquaparku do Oravíc. Návštevu na Orave ukončí čínsky
veľvyslanec v piatok 13.3.2015, kedy si pozrie drevený kostolík v Tvrdošíne a vyvrcholením bude
jazda vlakom zasneženou krajinou na unikátnej Oravskej lesnej železnici. Podľa slov veľvyslanca,
je Orava krajom, ktorý má čo ponúknuť a určite sa sem v blízkej budúcnosti veľmi rád vráti.
zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oravské múzeum sa prezentovalo na výstave
cestovného ruchu v Katoviciach
Oravský Podzámok, 30. 3. 2015 – Pracovníci Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 27. - 29. 3. 2015
zúčastnili už 21. ročníka Medzinárodných turistických trhoch v Katoviciach s názvom „GLOBalnie
2015“, kde každoročne zavíta viac než 200 domácich i zahraničných vystavovateľov. Hlavným
partnerom tohto ročníka bola Slovenská agentúra cestovného ruchu, ktorú zastupoval Ján
Bošnovič, riaditeľ Narodového centra turistiky Slovenskej v Poľsku so sídlom vo Warszawe.
Okrem bohatej ponuky turisticky zaujímavých destinácií návštevníkom spestril veľtrh aj
sprievodným programom, ktorého súčasťou boli hudobné i tanečné vystúpenia a tiež možnosť
zapojiť sa do rôznych súťaží o zaujímavé ceny.
Stánok Oravského múzea zaujal motívom MEDIATÉKY, ktorou chcelo Oravské múzeum
odprezentovať pripravovanú expozíciu. Nadrozmerný filmový pás tematicky prepojil veľkoplošné
fotografie Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice. Popri prezentácii najnavštevovanejších
expozícií múzea, pracovníci ponúkli návštevníkom široké spektrum propagačných materiálov
zameraných na najatraktívnejšie miesta oravského regiónu. Veľkým lákadlom bola aj ochutnávka
syrových výrobkov, údenín a iných špecialít slovenskej kuchyne.
Prezentácia Oravského múzea na tomto podujatí priniesla veľa zaujímavých kontaktov. Riaditeľka
Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková absolvovala niekoľko významných rokovaní s
viacerými partnermi z oblasti cestovného ruchu, vďaka ktorým sa podarilo nadviazať spoluprácu s
turistickou agentúrou ARION so sídlom v Krakowe. Stánok Oravského múzea navštívil aj
generálny konzul Slovenskej republiky v Poľsku Ivan Škorupa.
Úspešnosť Oravského múzea na medzinárodnom veľtrhu v Katoviciach dopomôže k zviditeľneniu
a spropagovaniu regiónu Oravy a priláka na Slovensko ďalších zahraničných návštevníkov.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Turzove slávnosti otvoria novú sezónu na Oravskom
hrade
Oravský Podzámok, 29. 4. 2014 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne,
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na prvý májový víkend tradičné
úvodné podujatie sezóny - Turzove slávnosti.
Návštevníkov Oravského hradu čaká v dňoch 2. a 3. 5. 2015 zaujímavý program vhodný pre
všetky vekové kategórie. Už od rána ožije nádvorie jarmočným ruchom a pripravené budú aj
dobové hry pre deti. Hlavný program sa začína v sobotu aj v nedeľu o 13:00. Na svoje si prídu
priaznivci histórie, ľudových tradícií, folklóru i dobrej zábavy. Umenie historického šermu a
dobové tance predvedie skupina FRINGIA, žonglérskym majstrovstvom určite zaujme šaško
FJODOR a deti sa môžu tešiť na Žabieho princa v podaní marionetového divadla BUM BÁC.
Nebudú chýbať ani divadelné scénky, ktorými návštevníkov zabaví združenie MRENA NATALIS a
divadelná skupina Oravského múzea. K dobrej zábave patrí aj dobrá hudba a ochutnávka
tradičných ľudových jedál. V sobotu príde skontrolovať svoje panstvo palatín Juraj Turzo a v
nedeľu poddaní privítajú na Oravskom hrade kráľa Rudolfa II. Súčasťou nedeľného programu
bude aj slávnostná svätá omša v kaplnke sv. Michala. Počas víkendu budú môcť návštevníci
Oravského hradu využiť bezplatný vstup na nádvorie až do 18:00.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Na Oravskú lesnú železnicu sa vracajú tradície
Oravské múzeum, 1.5.2015 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v expozícii Oravskej lesnej železnice nové
podujatie pod názvom Staviame my máje. Hoci príprava mája bola dlhšia, návštevníci mohli ešte
pred jeho vztýčením ozdobiť smrekovú korunu a vychutnať si atmosféru ľudových piesní v podaní
folklórnej skupiny Brezovica. Personálu Oravského múzea ochotne pomohli okrem folkloristov aj
okolostojaci návštevníci, a tak pripomenuli stavanie májov svojim ženám. Priblížili sme im
symboliku májov v minulosti a folklórnym vystúpením sa vrátili do jarných zábav a veselí našich
starých mám. Príjemná hudba sprevádzala návštevníkov aj počas jazdy na Sedlo Beskyd, kde si
návštevníci spríjemnili chvíle melódiami ľudových piesní. Keďže sa Oravské múzeum snaží vo
svojich expozíciách poukazovať na krásu slovenských tradícii a záujem verejnosti o tieto
podujatia je vysoký, veríme, že sa stanú pravidlom.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
olz@oravskemuzeum.sk

Dreziny dvoch múzeí sa stretli na Sedle Beskyd
Oravské múzeum, 2.5.2015 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, privítalo v sobotu 2.5.2015 na Sedle Beskyd v
expozícii Oravskej lesnej železnice drezinu Kysuckého múzea. Okrem predsedu Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára sa tejto jazdy zúčastnila aj riaditeľka odboru kultúry a
cestovného ruchu Mgr. Zuzana Kmeťová. Po zrekonštruovanej úvraťovej trati sa previezlo ešte
niekoľko návštevníkov, ktorých v tradičnej goralskej drevenici na Sedle Beskyd privítala riaditeľka
Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Po etnologickom výklade sa Ing. Blanár, Mgr.
Kmeťová, PaedDr. Jagnešáková spolu so správcami železníc Jankou Berešovou a Jánom Sabakom
zúčastnili tlačovej konferencie, kde boli verejnosti sprístupnené nové informácie o prevádzke
úvraťovej časti. Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére a všetci zúčastnení sa tešia na
spoluprácu medzi oboma lesnými železnicami.

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

Noc literatúry 2015
Dolný Kubín, 13. 5. 2015 - Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny
kraj iniciovalo v meste Dolný Kubín dňa 13. mája 2015 druhý ročník medzinárodného projektu
Noc literatúry. Autorom projektu Noc literatúry je České centrum s pobočkami v rôznych
európskych mestách. Týmto projektom sa mesto Dolný Kubín pripojilo k ďalším desiatim
slovenským mestám a mnohým európskym metropolám.
Podujatie odštartovalo slávnostným otvorením v Literárnej expozícii P.O. Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne krátkym príhovorom riaditeľky Oravského múzea P. O. Hviezdoslava PaedDr. Márie
Jagnešákovej za hudobného sprievodu akordeonistov zo ZUŠ P. M. Bohúňa pod vedením učiteľky
Viery Vrtichovej.
Počas jedného večera si mohli účastníci vypočuť úryvky z piatich diel súčasných európskych
autorov na zaujímavých miestach, v ktorých sa s čítaním kníh bežne nestretnete.
Čítalo sa z diel Pavla Vilikovského: Prvá a posledná láska v interpretácií Romana Poláčika, herca
umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre, v príjemnom podkroví Oravskej knižnice
Antona Habovštiaka, z knihy od Anneliese Verbeke: Autobus 88 v podaní Angeliky Fogášovej v
pre literatúru atypických priestoroch reštaurácie Marína, z diela Andreia Makineho: Kniha lások,
čo trvajú večne, z ktorej v Oravskej galérii čítal pedagóg a amatérsky herec Jaro Broz, v
Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava Oravského múzea POH päť rôznych častí z
diela Accabadora od Michely Murgie prečítala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková a
úryvok Asi Ester od Katji Petrowskej vo veľmi priliehavej atmosfére židovskej synagógy
interpretovala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne Jana Greššová.
Niektorí zo zúčastnených, ktorí absolvovali všetkých päť miest čítaní, mohli vyhrať cenné knižné
tituly.
Noc literatúry treba zažiť. Prejsť si všetky známe, menej známe i nedostupné priestory,
vychutnať genius locci daného miesta spojeného s podaním čítajúceho, jeho vzťahom k
prečítanému až tak, že polovica prítomných zatúži dané dielo poznať celé a siahnuť po knihe. Noc
literatúry v sebe spája nielen propagáciu súčasnej európskej literatúry , umelecký zážitok, ale i
poznanie histórie vlastného mesta, regiónu či stretanie sa so starými známymi i novými tvárami.
Kto neprišiel, prišiel o veľa.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

Otvorenie hlavnej letnej turistickej sezóny na
Oravskej lesnej železnici
Oravská Lesná, 18.5.2015 - Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny
kraj, pripravilo pre všetkých milovníkov Oravskej lesnej železnice v nedeľu 17.5.2015 podujatie
pod názvom „Keď odfúkne lokomotíva“. Týmto tradičným podujatím sme slávnostné otvorili
hlavnú letnú turistickú sezónu na Oravskej lesnej železnici.
Na pravé poludnie privítala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. M. Jagnešáková všetkých
prítomných. Swingová kapela Funny Fellows prilákala svojím umeleckým vystúpením veľké
množstvo návštevníkov. Areál Oravskej lesnej železnice navštívilo viac ako 700 návštevníkov.
Hlavným bodom programu bolo oficiálne uvedenie knihy pod názvom „Oravská lesná železnica“

do života. V
publikácii nájdete nielen dejiny Oravskej
lesnej železnice, ale
aj celý priebeh obnovy a jej súčasné využitie
doplnené
nádhernými fotografiami z dielne Michala
Pišného a archívu
múzea. Knihu vydalo Oravské múzeum
P.O.Hviezdoslava v
roku 2014 a vyšla v náklade 1500 kusov.
Publikáciu
slávnostne uviedli do života: riaditeľka
Oravského múzea a
zároveň i jedna zo spoluautoriek knihy
PaedDr.M.Jagnešáková, riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Mgr. Zuzana Kmeťová
spolu s poslankyňou NR SR Ing. V. Mazúrovou, starosta obce Zakamenné a poslanec ŽSK Ing.
Milan Vrábeľ a pamätník historickej železnice pán Vrábeľ st., ktorý prítomným priblížil železnicu z
obdobia jej fungovania. Publikáciu uviedli do života poliatím oleja a posypaním uhlia. Riaditeľka
OM PaedDr. M.Jagnešáková povedala: „Verím, že si kniha získa veľa priaznivcov a tí, ktorí si
Oravskú lesnú železnicu obľúbili sa k nej budú môcť prostredníctvom nej kedykoľvek slovom i
obrazom vrátiť.“ Knihu je možné zakúpiť si v predajni suvenírov múzea.
Súčasťou podujatia boli aj sprievodné aktivity pre deti z oblasti lesnej pedagogiky a interaktívne
hry. Nechýbali ani tradičné slovenské remeslá zaoberajúce sa maľbou na sklo, razením mincí,
pletením košíkov, zbieraním byliniek i zdobením medovníkov. Poľovnícke združenie z Novoti
pripravilo pre návštevníkov chutný guláš z diviny. Návštevníci, ktorí využili možnosť previesť sa
vláčikom na Sedlo Beskyd, mohli vidieť nový prírastok v Rozprávkovom lese, ktorou je červená
čiapočka.
Veríme, že nasledujúca turistická sezóna bude rovnako úspešná a výnimočná ako aj jej otvorenie.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oravské múzeum pripravuje nové expozície na
Oravskom hrade
Oravský Podzámok, 3. 6. 2015 - Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj pripravuje v priestoroch Oravského hradu, bývalom sídle niekdajšieho
uhorského palatína Juraja Turzu, rekonštrukciu podkrovného priestoru v Turzovom paláci.
Finančné prostriedky z eurofondov v rámci ROP na spomínanú rekonštrukciu získal ŽSK v
spolupráci s Oravským múzeom. Obnova podkrovia zahŕňa opravu krovu a pokládku novej
podlahy, reštaurovanie omietok, zateplenie podkrovia, výmena okien , vybudovanie nových
vikierov, hygienické zázemie, vnútorné vybavenie, informačno-komunikačné technológie a bude
stáť viac ako 393 tisíc eur. Projekt nesie názov „Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo našich
predkov“.
„Priestory zrekonštruovaného Turzovho podkrovia budú prístupné širokej verejnosti a zo starého
miesta vytvoria dôstojný priestor pre zaujímavé expozície a výstavy, ktoré poskytnú nové
možnosti pre prezentáciu predmetov z depozitárov, ktoré v súčasnosti nie sú pre návštevníkov
dostupné,“ uviedla riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková. Ako ďalej doplnila,
zrekonštruované podkrovie bude možné využiť tiež pre interaktívne aktivity, ako prednášky pre
školy a tvorivé dielne, v rámci ktorých budú návštevníci zaujímavou formou spoznávať prácu
archeológov, prírodovedcov či etnografov, historické remeslá i tvorbu erbov.
Na Oravskom hrade nejde o prvé úspešné čerpanie eurofondov. Už pred dvoma rokmi sa podarila
v rámci poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce s Muzeom narodovym v Krakowe výstavba
Turistického informačného centra pod hradom. Za takmer 535 tisíc eur vznikla úplne nová
multifunkčná budova, v ktorej môžu návštevníci nájsť okrem turistických informácií i mini
expozíciu dobových predmetov.
V súčasnosti prebieha na hrade reštaurovanie a obnova prízemia Turzovho paláca, ktoré je
jednou z aktivít v rámci projektu slovensko – českej cezhraničnej spolupráce „História je svedkom
doby, životom pamiatky a majstrom života“, ktorého celkové výdavky sú schválené vo výške 235
tisíc eur. Projekt sa realizuje v spolupráci s cezhraničným partnerom Národní památkový ústav,
Územní památková správa v Kroměříži. V obnovených priestoroch budú môcť návštevníci vidieť
unikátne zbierkové predmety celoslovenského až európskeho významu ako napr. zreštaurovaný
súbor šiat Juraja Turzu.
Najbližšie Oravské múzeum pre návštevníkov Oravského hradu pripravilo novinku. V hornej časti
hradu – Citadele sa 21.júna 2015 slávnostne otvorí nová expozícia „Mediatéka“, ktorá
návštevníkov zaujímavým spôsobom prevedie stručnou históriou filmov, ktoré sa natáčali na
Oravskom hrade.
„Oravský hrad patrí už tradične k najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Počas
minuloročných letných mesiacov ho navštívilo takmer 95-tisíc turistov. Veríme, že novinky, ktoré
pre nich v priebehu tohto roku pripravujeme ich presvedčia o tom, že Oravský hrad sa oplatí opäť
navštíviť“, povedala riaditeľka Mária Jagnešáková.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

Otvorenie novej expozície – Mediatéky pred hlavnou
letnou turistickou sezónou.
Oravský Podzámok, 17.6.2015 – Dramatické scenérie Oravského hradu lákajú filmárov už
takmer 100 rokov. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj, pripravilo na hlavnú letnú sezónu Oravského hradu zaujímavú novinku. V
hornej časti hradu – Citadele 21.júna 2015 o 16:00 h. za účasti známych hercov slávnostne
otvorilo Mediatéku. Cieľom novej expozície je priblížiť vznik filmu v historických priestoroch hradu
a upútať na rozprávky a filmy, ktoré boli na hrade natočené.

„Mediatéka bude atraktívnym doplnkom klasických expozícií Oravského hradu, ktorého interiéry a
exteriéry sa stali úžasnou kulisou pre viacero filmov z produkcie bývalého Československa,
terajšieho Slovenska i zahraničných filmových štábov“, povedala riaditeľka Oravského múzea
Mária Jagnešáková.

Na Oravskom hrade alebo v jeho okolí bolo natočených viacero filmov:
Slovenské/československé:
Koza Lapka, r. 1970, réžia Karol Ruth
Adam Šangala, r. 1972, réžia Karol Spišák
Kráľ Drozdia brada, r. 1984, réžia Miloslav Luther
Rozprávka rozprávok, r. 1991, réžia Ľubomír Fifík
Matúš, r. 1996, réžia Martin Kákoš
TV seriál Škriatok (10. diel), r. 1995, réžia Ľubo Kocka
Sokoliar Tomáš, r. 1999, réžia Václav Vorlíček (+koprodukčný partner)
Láska na vlásku, r. 2014, réžia Mariana Čengel Solčanská
Zahraničné:

Upír Nosferatu (eine Symphonie des Graunes), r. 1922, réžia F. W. Murnau
TV seriál Jánošík (7. diel), r. 1973, réžia Jerzy Passendorfer
Princezná a žobrák, r. 1997, réžia Lamberto Bava
Dračie srdce II., r. 1998, réžia Doug Lefler
Cárov emisár, r. 1999, réžia Fabrizio Costa
Obmedzené priestorové možnosti umožnili odprezentovať len niektoré filmy a to formou
veľkoformátových banerov alebo trojrozmerných figurín.
Na slávnostnom otvorení boli prítomní aj hlavní predstavitelia z rozprávky Láska na vlásku a to
herci Samuel Spišák (alias princ Matej) a Judit Bardos (alias Hana). Program svojím vystúpením
obohatila aj úspešná skupina parkouristov Freerun Slovakia, ktorá na hrade natočila známy
videoklip, ďalej divadelná skupina Oravského múzea so svojou humornou scénkou a hudobné
vystúpenie filmových soundtrackov.

„Do konca kalendárneho roku sme Mediatéku pre návštevníkov pripravili ako bonus ku klasickej
prehliadke. Turisti sa môžu tešiť na zaujímavé a moderné prevedenie novej expozície za
nezmenenú výšku vstupného a aj tí, ktorí nás už navštívili zažijú a uvidia opäť niečo nové“,
povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 61.ročníka
Hviezdoslavovho Kubína
Dolný Kubín, 23.6.2015 – V Oravskom múzeu P.O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja sa dňa 21.6.2015 v najstaršej literárnej expozícii P.O.
Hviezdoslava konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov víťazov 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína
pod názvom Nedeľná chvíľka poézie spojená s vystúpením víťazov. Súťažiacich privítal primátor
mesta Dolný Kubín Mgr. Roman Matejov, predseda odbornej poroty PhDr. Peter Zemaník, ktorý
vyzdvihol vysokú úroveň 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína i člen odbornej poroty pre divadlá
poézie Mgr. art. Ján Mikuš. Po odovzdávaní cien sa k slovu dostali víťazní recitátori IV. a V.
kategórie umeleckého prednesu. Medzi víťaznými recitátormi sa zaskvel úryvok oravského autora
Mila Urbana „Štefan Koňarčík-Chrapek a Pán Boh“ v interpretácii Emmy Martinákovej z Novej
Dubnice a próza Veroniky Šikulovej „Dušinka“ v podaní Terézie Pravdovej. Pred prednesom všetci
recitujúci symbolický položili kvet slnečnice k buste P. O. Hviezdoslava. Recitované slovo bolo
sprevádzané hudobnými vstupmi Mariana Lacku, program moderovala Anica Brokešová.Podujatie
réžiroval Vladimír Sadílek, dlhoročný režisér programov Hviezdoslavových Kubínov, v dramaturgii
Jaroslavy Čajkovej.

„Veríme, že i nasledujúce ročníky Hviezdoslavovho Kubína, ktorých Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava je spoluorganizátorom, budú rovnako úspešné.“, povedala riaditeľka Oravského
múzea Mária Jagnešáková
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

literárne@oravskemuzeum.sk

Nezabúdajú na svojich velikánov – vzácni hostia
Dolný Kubín 29. jún 2015 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je
Žilinský samosprávny kraj pripravilo v spolupráci s Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela
pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pre deti našich krajanov kultúrny program. Literárnu expozíciu
P.O. Hviezdoslavova v Dolnom Kubíne navštívili deti zo Srbska a Maďarska, rovnako literárnu
expozíciu P.O. Hviezdoslavova i rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej navštívili deti z
Chorvátska a Poľska a v auguste 2015 prídu detí krajanov z Rumunska a Ukrajiny.
Interaktívna prehliadka literárnych expozícií ponúkla žiakom spoznať labyrint života a tvorby
spisovateľov v autentickom prostredí ich osobných predmetov. Zažili príbehy jednotlivých diel, na
záver si overili vypočuté –zažité prostredníctvom skrývačky v múzeu hľadaním jednotlivých
exponátov pomocou pracovných listov.
Je vzácne, že naši krajania, hoci vzdialení, nezabúdajú na pravé hodnoty a ctia si veľkých synov
svojho národa, povedala riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava PaedDr. Mária
Jagnešáková.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
literarne@oravskemuzeum.sk

Vedecká konferencia Podvlk v toku dejín
Dolný Kubín, 4. 7. 2015 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, spolupracovalo so Spolkom Slovákov v Poľsku pri
príprave odbornej stránky vedeckej konferencie pod názvom Podvlk v toku dejín, ktorá sa
uskutočnila 4. júla 2015 v Slovenskom dome v Podvlku, pod záštitou generálneho konzula SR v
Krakove, Ivana Škorupu. Konferencia bola realizovaná pri príležitosti 400. výročia udelenia
dedičnej škultécie Martinovi Vlčkovi v Podvlku.
Jednotlivé prednášky a prezentácie, ktoré odzneli na vedeckej konferencii mali za cieľ priblížiť
dlhý historický vývoj obce Podvlk od jej založenia až po súčasnosť, prezentovať ľudovú
architektúru a tradičný odev, stavebné pamiatky obce a nakoniec i prírodné prostredie, v ktorom
je Podvlk situovaný. Konferencia sa stala zaujímavým návratom do histórie obce, ktorá svoje
najstaršie dejiny písala ako lokalita založená Turzovcami a patriaca pod správu Oravského
hradného panstva.
Po ukončení vedeckej konferencie sa uskutočnilo slávnostné otvorenie renovovaného
Slovenského domu v Podvlku, doplnené o zaujímavý kultúrny program.
Zdroj: Oravské múzeum POH
historia@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Úspešná hlavná letná turistická sezóna v Oravskom
múzeu
Oravský Podzámok, 20.10.2015 - Bránami expozícií Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v
Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, prešlo od začiatku roka do
konca septembra 196 091 návštevníkov. V porovnaní s minulým rokom za sledované obdobie
počet návštevníkov o niečo klesol, ale napriek tomu sme zaznamenali niekoľko rekordov.
Najnavštevovanejšou expozíciou zostáva Oravský hrad, ktorý si v mesiacoch júl-september prišlo
pozrieť 97 015 návštevníkov (v roku 2014 to bolo 97 068). Prvé miesto v návštevnosti podľa
národnosti patrí domácim obyvateľom, za nimi nasledujú Poliaci a potom Česi, zavítali k nám aj
návštevníci zo vzdialenejších kútov ako napr. Taiwan, Izrael, Švédsko, Kanada a ďalší. Už
niekoľko rokov od otvorenia v máji 2008 sledujeme prudký nárast návštevnosti v expozícií
Oravská lesná železnica. Spomínanú expozíciu si v mesiacoch júl-september prišlo pozrieť 23 347
návštevníkov (v roku 2014 to bolo 19 457) čo je nárast o cca 17%. Je to jediná expozícia, ktorej
podiel návštevnosti neustále narastá. Ostatné expozície múzea kopírujú krivku návštevnosti z
predchádzajúcich rokov z menšími nevýraznými odchýlkami.
Tieto vysoké čísla odzrkadľujú bohatú ponuku podujatí počas letného obdobia. Najväčším
úspechom letnej sezóny bolo otvorenie novej expozície „Mediatéka“ venovanej filmom a
rozprávkam natáčaným na Oravskom hrade. Ďalšou novinkou na hrade boli podujatia „V hrade a

podhradí“ a „Umenie starých majstrov“. K najvyhľadávanejším akciám už tradične patria nočné
prehliadky a na tohtoročnej „Drakulovskej“ bola zaznamenaná najvyššia návštevnosť v jej histórií
(1139 návštevníkov) s posledným vstupom do hradu o 1:30h ráno.
„V areáli Oravskej lesnej železnice sme pre návštevníkov pripravili nové podujatia „Včelárske
popoludnie“, „A ty gajdoš hraj“, „Keď som ja valašil“, ktoré návštevníkom zaujímavou formou
priblížili staré tradície späté s týmto regiónom.“, povedala riaditeľka Oravského múzea,
PaedDr.Mária Jagnešáková.
Hlavná letná turistická sezóna v Oravskom múzeu skončila s veľkým úspechom. Expozície
ostávajú naďalej otvorené a už teraz sa intenzívne pracuje na nových úlohách pre nasledujúcu
turistickú sezónu.
Priaznivci múzea sa do konca roku môžu tešiť na pripravované podujatia „Bojíte sa tmy“, „Mikuláš
na Oravskom hrade“, „Lesnou železnicou za Mikulášom“, „Vianoce na hrade.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

„Pohľady na hrady“ – natáčanie na Oravskom hrade
Oravský Podzámok, 19.10.2015 - Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj, privítalo v priestoroch Oravského hradu profesionálny štáb filmárov spoločnosti
Promea Communication, s.r.o, ktorá sa podieľa na výrobe dokumentárneho filmu „Pohľady na
hrady“ pre RTVS. Ide o cyklus 12 krátkych reportáži, v ktorých sa predstavia vybrané hrady a
zámky Slovenska (Oravský hrad, Bratislavský hrad, Devín, Červený kameň, Trenčiansky hrad,
Bojnický zámok, Kremnický hrad, Zvolenský zámok, Starý hrad v Banskej Štiavnici, Kežmarský
hrad, Spišský hrad a hrad v Starej Ľubovni). Zaujímavosťou pripravovaného dokumentu bude
vnímanie kultúrnej pamiatky pohľadom módneho fotografa. Pripravovaný dokument o hradoch a
zámkoch, ktoré sú výrazným prvkom nášho kultúrneho a historického dedičstva, by sa mal na
obrazovke RTVS objaviť v priebehu budúceho roku.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Delegácia z Primorsko-goranskej župy na Oravskom
hrade
Oravský Podzámok, 3.11.2015 - Do Oravského múzea P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľ
je Žilinský samosprávny kraj, zavítala významná návšteva z Chorvátska. Riaditeľka múzea
PaedDr. Mária Jagnešáková privítala na Oravskom hrade chorvátsku delegáciu na čele s
predsedom Primorsko-goranskej župy, Zlatkom Komadinom, s ktorou Žilinský samosprávny kraj
spolupracuje už osem rokov. Súčasťou bohatého programu bola aj návšteva najzaujímavejších
turistických atrakcií Žilinského kraja. Návštevou Oravského hradu boli členovia delegácie očarení.
V Rytierskej sále ich privítal palatín Juraj Turzo a predsedu Primorsko-goranskej župy pasoval do
šľachtického stavu. Pán Komadina vyjadril presvedčenie o rozšírení turistických aktivít medzi
oboma župami. „Verím, že vzniká priestor pre nové možností v oblasti rozvoja cestovného ruchu
a kultúry. Chorvátsko je pre Slovákov vyhľadávanou turistickou destináciou a myslím, že naša
krajina má čo ponúknuť aj obyvateľom Chorvátska“, povedala PaedDr. Mária Jagnešáková,
riaditeľka Oravského múzea. Pri príležitosti spoločného stretnutia podpísal za Žilinský kraj riaditeľ
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – Regionálnej komory Žilina Ján Mišura s

predsedom Regionálnej obchodnej komory Rijeka za Primorsko-goranskú župu Vidojem Vujicom
Memorandum o spolupráci.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

Populárno-náučný seminár pri príležitosti 155.
výročia narodenia Martina Kukučína
Dolný Kubín, 11.11. 2015 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo populárno-náučný seminár pri príležitosti
155. výročia narodenia prozaika Martina Kukučína, rodáka z Jasenovej. Seminár sa uskutočnil
11.novembra 2015 v priestoroch literárnej expozície P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Početné
osadenstvo a prednášajúcich privítala riaditeľka Oravského múzeum P. O. Hviezdoslava pani
PaedDr. Mária Jagnešáková úryvkom z básne, ktorú venoval Hviezdoslav Kukučínovi.
Jednotlivé príspevky, ktoré odzneli na populárno-náučnom seminári mali za cieľ priblížiť život a
dielo oravského rodáka pôsobiaceho v zahraničí. Svojimi príspevkami prispeli Mgr. Andrea
Draganová zo Slovenskej akadémie vied, PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. z Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach a Mgr. Mária Ďubeková z Oravského múzea. Úryvok z Kukučínovej
korešpondencie predniesol Mgr. Jozef Kaščák.
Na záver podujatia vzdal poctu Martinovi Kukučínovi pán Vendelín Ťažandlák z miestneho odboru
Matice slovenskej.
Podujatie bolo oživené hudobným vstupom, o ktorý sa postarala Natália Prílepková zo ZUŠ Petra
Michala Bohúňa pod vedením Viery Dulovcovej.

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

Mikuláš v Oravskom múzeu
Oravský Podzámok, 4.12.2015 - Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom
je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na prvý decembrový víkend pre rodičov a deti, obľúbené
podujatie „Mikuláš na Oravskom hrade“.
Oravský hrad privíta v nedeľu 6. 12. 2015 návštevníkov na ktorých čaká čarovná predvianočná
atmosféra, ukážky pečenia voňavých oblátok, zdobenie medovníkov, chutné koláčiky, remeselný
jarmok, sladká medovina, tradičné ľudové koledy i prekvapenie v podobe obľúbenej rozprávky o
Popoluške. Vstupy na podujatie budú o 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
„Oravské múzeum pokračuje v niekoľkoročnej tradícií spojenej s príchodom svätého Mikuláša. Na
obľúbené podujatie každý rok pripravujeme pre tých najmenších zaujímavé scénky. Tento rok
sme pripravili rozprávku o Popoluške.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária
Jagnešáková.
Podobné podujatie „Lesnou železnicou za Mikulášom“ sme pripravili aj v expozícií Oravskej lesnej
železnice. Od piatku do nedele (4.12. - 6. 12. 2015) sú pre návštevníkov pripravené jazdy
vláčikom za Mikulášom, ktoré sa uskutočnia v čase o 12.30, 14.00 a 15.30 hod.
Veríme, že prijmete pozvanie na tieto podujatia a tešíme sa na Vás.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

Vianoce na Oravskom hrade
Oravský Podzámok, 15.12.2015 - Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom
je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na záver roka pre návštevníkov Oravského múzea
podujatie „Vianoce na Oravskom hrade“. V nedeľu 27.12.budú môcť návštevníci vidieť, okrem
klasickej historickej prehliadky hradu v čase od 12:00 do 15:00 hod. vianočné pásmo v podaní
folklórneho súboru Pláteník zo Zubrohlavy. Od pondelka do stredy (28.12.-30.12.) v čase od
12:00 – 15:00 hod. sa bude na Hlavnom nádvorí odohrávať príbeh o narodení Ježiška so živým
betlehemom, Troma kráľmi a anjelským zborom. Okrem nádhernej vianočnej výzdoby Oravského
hradu, si budú môcť návštevníci vypočuť aj vianočné koledy heligonkárov z Rabčíc a vianočné
piesne a vinše folklórneho súboru Čečina z Veličnej. Oravský hrad bude otvorený pre verejnosť v
dňoch 27. - 31. 12. 2015 každý deň od 10:00 do 15:00.V období Vianoc bude pre návštevníkov
Oravského múzea otvorená aj Oravská lesná železnica. Vlak bude premávať v dňoch 26. - 31. 12.
2015 podľa platného cestovného poriadku. Tešíme sa na vás v našich expozíciach.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk

Ženský zákon na Oravskom hrade v zime
Oravský Podzámok, 18.2.2015 - Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský
samosprávny kraj, pripravilo pre všetkých milovníkov Oravského hradu na nedeľu 22. 2. 2015
netradičné spracovanie divadelnej hry „Ženský zákon“. Príbeh zakázanej lásky, ktorej sa snažia
dve znepriatelené rodiny zabrániť je obľúbený u viacerých spisovateľov. Aj Jozef Gregor Tajovský
napísal podobný príbeh z ľudového prostredia Slovenska a jeho hra bola impulzom k vytvoreniu
divadelného pásma Ženský zákon na Oravskom hrade, ktoré sa bude odohrávať na nádvorí
Oravského hradu v čase od 12:00 do 15:00 hod. v 30 minútových intervaloch. Cena vstupného je
rovnaká ako počas bežnej prehliadky: dospelí 6,-€, deti, študenti, dôchodcovia – 4,-€. Veríme, že
spomínané pásmo Vám spríjemní a obohatí prehliadku Oravského hradu. Oravský hrad napriek
svojmu zložitému stavebnému členeniu je prístupný návštevníkom aj v zime a v tomto období má
svoje neopakovateľné čaro.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Vyhodnotenie turistickej sezóny 2015 v Oravskom
múzeu
Oravský Podzámok, 20.1.2016 - Už každoročne sa môže Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pochváliť veľkým
záujmom návštevníkov o svoje expozície, ktoré sú umiestnené v objektoch v troch okresoch
Oravy. V roku 2015 expozície múzea navštívilo 221 089 turistov, z ktorých najnavštevovanejšou
bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad s návštevnosťou 162 381 osôb. Výrazný nárast
návštevníkov zaznamenali aj na Oravskej lesnej železnici, kde sa podiel návštevnosti oproti
predchádzajúcemu roku zvýšil o cca 8,5% (36 204 návštevníkov). Od otvorenia Oravskej lesnej
železnice v máji 2008 (14 928 turistov) sa zvýšila o 58,77%. Návštevnosť v ostatných expozíciách
Oravského múzea bola nasledovná: Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava (6 432), Pamätný dom
M. Kukučina (5 144), Expozícia Hájnikovej ženy (3 800), Expozícia Život a dielo Mila Urbana (3
685), Expozícia Čaplovičovej knižnice (1639), Pamätný dom T. H. Florina(1 804). Prvé miesto v
návštevnosti podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu (cca 88%), nasledujú Poliaci (cca
7%), Maďari (cca 1,40%), Česi (cca 1,01%), Rusi (cca 0,7%) a v menšej miere ostatné
národnosti ako napr.: Taiwan, Japonsko, Izrael a pod.
Tieto vysoké čísla odzrkadľujú bohatú ponuku podujatí počas celého roku. Najväčším úspechom
letnej sezóny bolo otvorenie novej expozície, pod názvom „Mediatéka“, venovanej filmom a
rozprávkam natáčaným na Oravskom hrade. K ďalším zaujímavým novinkám, ktoré Oravské
múzeum realizovalo v priestore Oravského hradu patrili podujatia: „V hrade a podhradí“ a
„Umenie starých majstrov“. K najvyhľadávanejším akciám už tradične patrili nočné prehliadky a
na „Drakulovskej“ bola zaznamenaná najvyššia návštevnosť v jej 12-ročnej histórií (1139
návštevníkov). Veľmi úspešným a každoročne hojne navštevovaným podujatím pre deti bol
mikulášsky program na Oravskom hrade, ktorý navštívilo 1 823 návštevníkov počas vymedzených
štyroch hodín. Programová ponuka sa rozšírila aj pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice v

podobe úspešných podujatí: „A ty gajdoš hraj“, „Včelárske umenie“, „Keď som ja valašil“ a „Staň
sa železničiarom“.
Úspešnou aktivitou z pohľadu získavania nových kontaktov je aj propagácia múzea za hranicami
Slovenska. V roku 2015 sa múzeum aktívne zúčastnilo na štyroch výstavách cestovného ruchu.
Vo Viedni a v poľských mestách Wroclaw, Katowice a Zabrze. Oravské múzeum spolu so
Žilinským samosprávnym krajom, pripravilo zaujímavý program prezentácie Slovenska v meste
Zabrze. Žilinský región sa stal oficiálnym partnerom VII. ročníka Medzinárodnej výstavy turistiky o
priemyselnom dedičstve a podzemnej turistike a zároveň partnerom XII. ročníka Medzinárodnej
konferencie zameranej na turizmus v priemyselnom dedičstve. Múzeum svoju činnosť
prezentovalo aj na podujatí „Pivobraní“ v partnerskom meste Nový Jičín.
Oravský hrad sa v roku 2015 stal atraktívnym aj pre filmárov. Spoločnosť Promea
Communication, s.r.o sa podieľala na výrobe dokumentárneho filmu „Pohľady na hrady“ pre
RTVS. Išlo o cyklus 12 krátkych reportáži, v ktorých v roku 2016 predstavia vybrané hrady a
zámky Slovenska, medzi ktorými nebude chýbať ani Oravský hrad. Začiatkom novembra sa na
Oravskom hrade natáčala krátka rozprávka, ktorá netradičnou formou propagovala Slovensko v
zahraničí. V priebehu roka na Oravskom hrade realizovali svoje projekty aj viaceré zahraničné
televízne štáby napr. z Bieloruska, Českej republiky dokonca i z Izraelu.
Počas celého roka 2015 prebiehali na Oravskom hrade intenzívne práce, ktoré súviseli s obnovou
priestorov v Turzovom paláci. V rámci cezhraničného projektu „História je svedkom doby, životom
pamiatky a majstrom života“ z českým partnerom Národní památkový ústav - Územní odborné
pracovište v Kroměříži, hrad Pernštejn , Oravské múzeum zreštaurovalo priestory prízemia
Turzovho paláca, v ktorých múzeum pripravuje novú expozíciu „Klenotnicu Oravského hradu“, v
ktorej budú vystavené unikátne zbierkové predmety vysokej a jedinečnej hodnoty. Ďalšou etapou
obnovy Turzovho paláca bola rekonštrukcia podkrovia podporeného projektom „Rekonštrukciu
podkrovia Turzovho paláca na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku“. Obnovené priestory
budú slúžiť ako viacúčelová interaktívna miestnosť na rôzne výstavy, prednášky, konferencie,
tvorivé dielne a kultúrne udalosti spojené s dianím v Oravskom múzeu.
Oravské múzeum si v roku 2015 populárno – náučným seminárom pripomenulo 155. výročie
narodenia M. Kukučína. V rámci odborných aktivít spolupracovalo so Spolkom Slovákov v Poľsku
pri príprave vedeckej konferencie pod názvom „Podvlk v toku dejín“, ktorá sa uskutočnila 4. júla
2015 v Slovenskom dome v Podvlku, pod záštitou generálneho konzula SR v Krakove, Ivana
Škorupu. Koncom júla sa v múzeu konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov víťazov 61. ročníka
„Hviezdoslavovho Kubína“ pod názvom „Nedeľná chvíľka poézie“ spojená s vystúpením víťazov. V
roku 2015 sa Oravské múzeum už druhýkrát pripojilo k medzinárodnému projektu „Noc
literatúry“, ktorý netradičnou formou – verejným čítaním – prezentoval súčasnú európsku
literatúru.
Svoje edičné aktivity doplnilo Oravské múzeum v poradí už o XXXI. Zborník Oravského múzea,
podporený dotáciou z Ministerstva kultúry SR. V priebehu roku pracovníci realizovali 13 výstav, z
toho 8 vlastných, 3 reprízy, 1 prevzatú a 1 v spolupráci s Orawskym parkom etnograficznym v
Hornej Zubrici v Poľsku. Múzeum organizovalo 87 vlastných výchovno-vzdelávacích aktivít, ako
napr.: prednášky, besedy, exkurzie, prezentácie, vyučovacie hodiny, kvízy a tvorivé dielne.
Expozície Oravského múzea navštívili viaceré zahraničné delegácie, diplomati, novinári a
významné osobností, napríklad: Oravský hrad navštívil bieloruský honorálny konzul Alexej
Sychov, J.E. veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky Pan Weifang, ktorý navštívil expozíciu

Oravského hradu i Oravskej lesnej železnice. Expozíciu Oravského hradu navštívil aj generálny
konzul SR v Krakove Ing. Ivan Škorupa i významná delegácia z Prímorsko-goranskej chorvátskej
župy na čele s predsedom Zlatkom Komadinom.
Pre návštevníkov Oravského múzea pripravujeme aj v roku 2016 zaujímavé a exkluzívne novinky.

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

