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Sezóna  2012  v  Oravskom múzeu                         
P. O. Hviezdoslava 
 
Oravský Podzámok, 15. 1. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu.  

Väčšina aktivít Oravského múzea sa sústredila na Oravský hrad, ktorý je spomedzi expozícií 

múzea najviac navštevovaný. V uplynulom roku prešlo jeho bránami 158 829 návštevníkov, 

z toho 40,36 % bolo turistov zo zahraničia. Celková návštevnosť expozícií Oravského múzea bola 

205 721 osôb. Pozitívnou správou je, že aj v tomto ťažkom krízovom období počet návštevníkov 

Oravského múzea v porovnaní s predchádzajúcim obdobím neklesol. 

Počas hlavnej turistickej sezóny, kedy na Oravský hrad prichádza najviac návštevníkov sa 

podujatia konali každý víkend. Oravské múzeum stavilo aj v uplynulej sezóne na osvedčené  

“ťaháky“,  ktoré zaujmú všetky vekové kategórie. Sú to také podujatia, v ktorých sa dejiny hradu 

spájajú s tradíciami a históriou regiónu Oravy (Turzovské slávnosti, Povesti a legendy Oravského 

hradu) a taktiež nočné prehliadky hradu medzi ktorými sa najväčšej obľube teší Dracula. 

Novinkami sezóny 2012 boli podujatia Kuruci a Orava, Stredoveké dni na Oravskom hrade 

a Hradná lekáreň.  

Oravské múzeum v roku 2012 pokračovalo v úspešnej realizácii medzinárodných projektov. 

Jedným z nich bol aj projekt „Muzika pod Tatrami“ realizovaný v spolupráci s Muzeom 

narodowym v Krakowe z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika  - Slovenská republika 2007 – 2013. 

V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko aktivít, z ktorých k najvýznamnejším patrilo slávnostné 

poklopanie základného kameňa novej budovy Turistického centra Oravského hradu.  Stavbu 

realizuje firma Hastra a budova bude slávnostne odovzdaná do prevádzky v sezóne 2013. Ďalšou 

aktivitou tohto projektu bol koncert husľového tria G - String v kaplnke Oravského hradu spojený 

s krstom jedinečnej publikácie Pavla Dvořáka a kolektívu autorov - Juraj Turzo  -  veľká kniha 

o palatínovi, ktorej spoluautormi sú aj odborní pracovníci  Oravského  múzea.  V dňoch 4 - 5. 8. 

2012 sa v areáli Oravského hradu uskutočnilo úvodné podujatie projektu „Tajomstvá stredoveku“, 

ktorý bol podporený  Fondom mikroprojektov z Programu cezhraničnej spolupráce Česká 

republika  - Slovenská republika  2007- 2013. Podujatie „Stredoveké dni na Oravskom hrade“ 

organizovalo Oravské múzeum v spolupráci s hradom Buchlov a Národným pamiatkovým 

ústavom  - územným odborným pracoviskom v Kroměříži. Skupiny a združenia spolupracujúce 

s hradom Buchlov priblížili na Oravskom hrade návštevníkom stredoveký spôsob života, bojov, 

remesiel i kultúry. Nechýbali ani dobové tance, hudba a scénky zo stredovekej justície 

a loveckého práva. Účinkujúci z radov Oravského múzea pripravili pre návštevníkov ochutnávku 

jedál stredovekej kuchyne a predviedli obradové zvyky šľachty.Podobné podujatie sa uskutočnilo 

v dňoch 1. - 2. 9. 2013 aj na hrade Buchlov.  

Koncom kalendárneho roka sa Oravské múzeum stalo úspešným žiadateľom s ďalším projektom 

„Gorali včera a dnes“, na ktorom bude spolupracovať s múzeom – Národný park etnografický 

v Zubrycy Gornej. 



Na pôde Oravského múzea sa konalo aj niekoľko podujatí v rámci projektov, ktorých 

organizátorom bol Žilinský samosprávny kraj. Templárska výprava a Kulinárske dni určite prispeli 

k zvýšeniu záujmu o Oravský hrad i celý Žilinský kraj  a prilákali návštevníkov aj z iných regiónov.  

Múry Oravského hradu boli svedkami zápasov novodobých rytierov počas Noci bojov, ktorá sa 

konala 6. 10. 2012 a zaujímavou udalosťou bolo aj vysvätenie a odovzdanie poľovníckej 

štandardy Poľovníckeho združenia Novoť v kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade. 

Ďalšou expozíciou, ktorá sa v minulom roku tešila zvýšenému záujmu verejnosti, je Oravská lesná 

železnica. V roku 2012 sa previezlo vláčikom a  prezrelo si jej expozíciu 24 430 domácich 

i zahraničných návštevníkov. Podujatia organizované v jej areáli si našli svojich priaznivcov 

a v minulej sezóne k nim pribudla novinka  - Svätojánska vatra. Expozíciu Oravskej lesnej 

železnice čakajú v nasledujúcom  roku ďalšie zmeny, ktoré vyplynú zo schváleného projektu 

Gorali včera a dnes a určite prispejú k zvýšenému záujmu návštevníkov o tento krásny kút Oravy. 

V roku 2012 v rámci skvalitnenia a zatraktívnenia expozícií bola v areáli Hviezdoslavovej hájovne 

v Oravskej Polhore zrealizovaná verejnosti sprístupnená nová expozícia Život a dielo Mila Urbana, 

ktorá nahradila dovtedy existujúcu dočasnú výstavu. Rovnaký názov  - Život a dielo Mila Urbana 

mal aj seminár, ktorý sa konal pri príležitosti 30. výročia úmrtia  Mila Urbana za účasti jeho 

priamych potomkov  na pôde Oravského múzea. Významnou udalosťou uplynulej sezóny bolo aj 

sprístupnenie II. časti archeologickej expozície v najvyššej časti Oravského hradu – Citadele. 

Výsledkom odbornej činnosti pracovníkov múzea bolo vydanie XXVIII Zborníka Oravského múzea 

a taktiež 19 výstav ( vlastných aj prevzatých), ktoré boli inštalované v priestoroch expozícií 

Oravského múzea, vo výstavných priestoroch  a v priestoroch iných inštitúcií. 

Oravské múzeum sa dostáva do povedomia širokej verejnosti nielen svojimi podujatiami, ale aj 

prostredníctvom rôznych iných aktivít. V roku 2012 podporilo  myšlienku olympionizmu, keď sa 

areál Oravského hradu stal dejiskom jedného z podujatí organizovaných po celom Slovensku na 

podporu XXX. Olympiády Londýn 2012. K propagácii múzea, regiónu Oravy i celého Slovenska 

prispela aj aktívna účasť na turistických veľtrhoch v poľských mestách Wroclaw a Zabrze ako aj 

prezentácia formou propagačných materiálov na Konzulárnych dňoch vo francúzskom Lyone. 

Spolupráca na medzinárodných projektoch je ďalšou formou propagácie a vedie k získavaniu 

nových kontaktov, ktoré sa postupne upevňujú a sú štartovacou čiarou pre ďalšie aktivity. 

V minulom roku bolo Oravské múzeum cieľom niekoľkých infociest, navštívili ho mnohí zahraniční 

novinári i významné osobnosti ako napr. veľvyslanec Taiwanu, či delegácia z poľského mesta 

Zabrze pod vedením jeho primátorky. 



Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

 

Oravský hrad 

 

Oravská lesná železnica 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Porovnanie návštevnosti v Oravskom múzeu 

za obdobie od 1.1. do 31.12. v rokoch 2005 - 2012
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Kulinársky  deň  na  Oravskom  hrade 
 
Oravský Podzámok, 18. 1. 2013  -  V sobotu 23. 3. 2013 sa v areáli Oravského hradu na 

pôde Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj, uskutoční posledný z Kulinárskych dní.  

Toto podujatie je jednou z aktivít marketingového projektu „Krásy a zaujímavosti Žilinského 

kraja“, podporeného z Regionálneho operačného programu. Projekt sa začal prvými podujatiami 

už v septembri 2012 vo všetkých častiach Žilinského kraja. Kulinárske dni sa stretli s veľkým 

záujmom návštevníkov na Liptove, Kysuciach, Orave, Hornom Považí a v Turci.  

V roku 2013 sa Kulinárske dni konajú v priebehu mesiaca marec a Oravský hrad bude posledným 

miestom, kde sa stretnú milovníci regionálnych špecialít a kuchárskeho umenia našich predkov. 

Návštevníkov čaká ochutnávka slaných i sladkých jedál, ukážky tradičných remesiel a vystúpenia 

folklórnych súborov. Podujatie sa začína 23. 3. 2013 o 10.30 hod. a potrvá do 16.00 hod. 

Vstup na nádvorie Oravského hradu je voľný. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Oravský hrad v magazíne STV Slovensko v 
obrazoch 
 
Oravský Podzámok, 28. 1. 2013  -  Vo štvrtok 24. 1. 2013 navštívil Oravské múzeum P. O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, štáb 

Slovenskej televízie.  Redakcia magazínu Slovensko v obrazoch prejavila záujem o natáčanie na 

Oravskom hrade. Tento magazín sa zameriava najmä na zaujímavé pamiatky, osobnosti 

a udalosti na Slovensku a kedže Oravský hrad  je jednou z najviac navštevovaných kultúrnych 

pamiatok, určite mu takáto pozornosť patrí. Tento zaujímavý magazín má vysielací čas v nedeľu 

o 11.00 hod. na I. programe STV. 

Priestory Oravského hradu sú pre verejnosť prístupné aj v zimných mesiacoch a v najbližšom 

čase pracovníci múzea pripravujú pre návštevníkov podujatie Čaro lásky. Tretí ročník tohto 

zimného podujatia bude opäť trošku iný. Známe ľúbostné scénky, ukážky svadobných šiat z 

 minulosti v porovnaní so súčasnosťou, ako aj predmety súvisiace so svadbou a darmi z lásky, to 

všetko uvidia návštevníci 14. 2. 2013 a počas prázdninových víkendov 23. - 24. 2. 2013 a 2. -  3. 

3. 2013. Nebude chýbať ani zaujímavá súťaž. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

           marketing@oravskemuzeum.sk 
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Templári opäť na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok, 7.  3. 2013  -  V nedeľu  17. 03. 2013 sa na pôde Oravského múzea P. 

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

v poradí ôsma v tomto roku tretia 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 minulom roku     v kaštieli Radoľa na Kysuciach alebo na Oravskom hrade, Likave, Blatnici a 

Strečne , majú tento rok ešte niekoľko príležitostí: 10. 3. 2013  -  Blatnica, 17. 3. 2013  -  

Oravský hrad, 14. 4. 2013  -  Strečno a 21. 4. 2013  -  Likavka. 

Návštevníci templárskych výprav spoznajú stredoveký spôsob života, boja, remesiel a kultúry. 

Okrem stretnutia s templármi budú mať možnosť zažiť atmosféru stredovekého jarmoku 

a ochutnať jedlo našich predkov. Členovia historickej skupiny 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. Na podujatí vystúpi aj hudobná skupina Gailard z Liptovského 

Mikuláša. 

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

príležitosť. Templári na Oravskom hrade budú 17. 3. 2013 od 10. 00 do 17.00 hod. Vstup na 

podujatie je voľný. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Cesta tlačenej knihy 

Dolný Kubín, 12.3. 2013 – v pondelok 11. marca otvorilo Oravské múzeum POH v Dolnom 
Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, výstavu s názvom „Cesta tlačenej 
knihy“ s podtitulom od J. Gutenberga k V. Čaplovičovi. Výstava je inštalovaná v priestoroch 
Florinovho domu v Dolnom Kubíne. Už samotný názov návštevníkom prezrádza výročia dvoch 
významných osobností: Nemecký kovorytec a vynálezca Johann Gutenberg (cca 1400 – 1468) sa 
do histórie zapísal vďaka inovácii v oblasti mechanickej kníhtlače. Súkromný zberateľ a 
vzdelanec, rodák z Oravy Vavrinec Čaplovič (1778 – 1853) daroval svoju rozsiahlu zbierku kníh a 
muzeálnych predmetov Oravskej stolici. Napriek tomu, že Gutenberg a Čaplovič sa historicky 
nikdy nestretli, mali však spoločný cieľ – vďaka osobnému vzťahu k tlačeným dokumentom 
(knihám) – šírili tlačenú literatúru pre široké masy obyvateľstva. Výstava predstavuje obrazom a 
slovom „putovanie tlačenej knihy“ od svojich počiatkov v 15. storočí do 19. storočia tak ako sú 
zastúpené v historickom fonde Čaplovičovej knižnice. Ukážky dobových tlačí so vzácnymi 
umeleckými väzbami, zaujímavé farebné obrazové prílohy z oblasti histórie, umenia a prírody a 
školská mapa Jasenovej, vhodne doplnili aj miniatúrne vydania kníh v knižnici a malé drevené 
modely historických lisov z 15. storočia. Zvláštnu skupinu tvoria rozmanité veci zabudnuté v 
knihách (napr. svadobné oznámenie, textilné záložky, bankovky, dobové reklamy a pod.) a 
tlačoviny vydané v tlačiarni Trnkóciovcov v Dolnom Kubíne. Pozornosť návštevníkov vernisáže 
upútal tiež funkčný tlačiarensky stroj Rominor vyrobený v roku 1963 zapožičaný z tlačiarne Jána 
Vrábeľa z Dolného Kubína. Celý projekt je svojím obsahom veľmi dobrým doplnením 
vzdelávacieho procesu pre základné a stredné školy. Výstava dokumentuje skutočnosť, že kniha 
má naďalej nenahraditeľné miesto v živote človeka aj v dnešnej dobe internetu. Je určená širokej 
verejnosti a potrvá do 14. apríla 2013. 

Zdroj: Oravské múzeum P.O.H 
biblioteka@oravskemuzeum.sk 
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Veľká noc v Oravskom múzeu 
 
Oravský Podzámok, 21. 3. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na obdobie veľkonočných sviatkov 

pre návštevníkov Oravy dve zaujímavé podujatia. 



V nedeľu 31. 3. 2013  od 11.00 hod. do 15.00 hod. to bude Veľká noc na Oravskom 

hrade. Okrem klasickej historickej prehliadky hradu si návštevníci Oravského hradu budú môcť 

pozrieť výstavu Liturgický odev veľkonočného obdobia a zaujme určite aj etnografická expozícia 

s inštalovanými symbolmi Veľkej noci. Príjemným spestrením bude vystúpenie detskej folklórnej 

skupiny Bzinček a veľkonočná výzdoba. 

Veľkonočným zvykom bude venované aj podujatie v areáli Oravskej lesnej železnice, ktoré sa 

uskutoční v pondelok 1. 4. 2013 pod názvom Veľkonočná oblievačka. Vystúpia členovia 

folklórneho súboru Chudobovci a návštevníci expozície uvidia tradičnú oblievačku, ukážky 

maľovania kraslíc a pletenia korbáčov. Podujatie bude rozdelené do troch vstupov, ktoré sa 

uskutočnia o 11.00, 13.00 a 15.00 hod.  

Veríme, že priaznivci ľudových tradícií si užijú sviatočnú atmosféru a pre mnohých to bude aj 

zdroj nových informácií. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Blaze Bayley na Oravskom hrade 
 
Oravský Podzámok, 25. 3. 2013  -  V sobotu 23. 3. 2013 navštívil priestory Oravského hradu 

bývalý spevák britskej metalovej skupiny Iron Maiden Blaze Bayley. Táto legenda sa predstavila 

na Orave spolu s holandským gitaristom Thomasom Zwijsenom na koncerte v dolnokubínskom 

Klube77 v rámci Acoustic world tour 2013. Koncerty akustického turné sa začali už v januári 

v Brazílii, v priebehu februára sa presunuli do Európy a v týchto dňoch pokračujú zo Slovenska do 

Českej republiky. 

Spevák so svojím sprievodom si so záujmom  vypočul výklad lektorky pri prehliadke hradu 

a najviac pozornosti venoval „temným zákutiam“ hradu, ktoré si aj fotografoval. Možno sa jeho 

fotografie priestorov Oravského hradu objavia na plagátoch koncertov alebo pri propagácii iných 

podujatí, a tak sa Oravský hrad dostane zase do sveta. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Sviatky jari so snehom 
 
Oravský Podzámok, 3. 4. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na predchádzajúci  sviatočný 

víkend podujatia so zameraním na veľkonočné tradície. 

Ani typicky zimné počasie neodradilo priaznivcov folklóru od návštevy Oravského hradu. Tí, ktorí 

v nedeľu  opustili teplo svojich príbytkov a prišli na Oravský hrad, určite neľutovali. Oku lahodila 

veľkonočná výzdoba v miestnostiach hradu  a zaujímavé liturgické odevy a dušu potešilo 

vystúpenie detského folklórneho súboru Bzinček s tradičnými vinšami, piesňami i sibačkou. 

V areáli Oravskej lesnej železnice bolo tiež veselo. Počas veľkonočných sviatkov vozila 

návštevníkov historická parná lokomotíva a v pondelok vyhrávala vo vlaku aj ľudová hudba. 

Návštevníci si pozreli ukážky veľkonočných tradícií, ktorých súčasťou bola aj pravá dedinská 

oblievačka a šibačka. Počasie pripomínalo skôr vianočné obdobie, vláčik stúpal do kopca pomedzi 

dvojmetrové záveje, ale nálada bola výborná.   

Čaro zasneženej oravskej krajiny prilákalo do tohto nádherného kúta Slovenska opäť veľké 

množstvo návštevníkov. Oravské múzem prevádzkuje lesnú železnicu už tretiu zimu aj napriek 

náročnej údržbe trate a celého areálu v najchladnejšej obci Slovenska a výsledkom je jej 

stúpajúca návštevnosť.  

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Wroclaw 2013 
 
Oravský Podzámok,  9. 4. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch  5. - 7. 4. 2013 po tretí raz 

prezentovalo na Medzi- národnom veľtrhu cestovného ruchu v poľskom meste Wroclaw.  

Tento veľtrh patrí k najvýznamnejším podujatiam venovaným turistike a cestovaniu, a tak sa už 

tradične  

na ňom zúčastňuje množstvo vystavovateľov, ktorí sa snažia upútať  pozornosť rôznymi 

spôsobmi. 

Stánok Oravského múzea bol opäť netypický. Veľkoplošná fotografia Oravského hradu, gróf 

Dracula v životnej veľkosti stojaci pred bránou i letiaci netopier vytvárali atmosféru tajomna. 

Návštevníkov upútali tieto netradičné rekvizity, a tak sa so záujmom zastavovali pri stánku 

Oravského múzea a získavali ďalšie informácie o Oravskom hrade a jeho nočných prehliadkach. 

Zvýšenej pozornosti sa tešila aj ďalšia atraktívna expozícia Oravského múzea - Oravská lesná 

železnica. Pracovníci múzea odpovedali aj na otázky o regióne Oravy a propagovali našu 

nádhernú krajinu ako jediní zástupcovia zo Slovenskej republiky.  

Novinkou v tomto roku boli súťaže, ktoré jednotliví vystavovatelia vyhlásili. Oravské múzeum 

venovalo výhercom voľné vstupenky na Oravský hrad a do areálu Oravskej lesnej železnice. 

http://www.oravskemuzeum.sk/


Ďalšou cenou bol víkendový pobyt v zariadení Oravský háj, ktorý do zlosovania venoval sponzor. 

Návštevníci veľtrhu ocenili aj tradičné regionálne špeciality, ktorými sa múzeum vo svojom stánku 

prezentovalo.  „Teší ma, že sme opäť dokázali upútať návštevníkov tohto významného veľtrhu 

a ešte väčšiu radosť mám z rokovaní a kontaktov, ktoré sa nám tu podarilo nadviazať.  O stánok 

Oravského múzea prejavili záujem aj poľské médiá, a tak verím, že výsledkom našej účasti na 

tomto veľtrhu bude pribúdajúci počet poľských turistov v našom regióne“, povedala riaditeľka 

Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Oravský hrad opäť obhájil prvenstvo v 
návštevnosti 
 
Oravský Podzámok,  15. 4. 2013  -  V posledných dňoch pracovníkov Oravského múzea P. O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, príjemne 

prekvapila informácia o tom, že Oravský hrad sa stal už piatu sezónu v poradí  

najnavštevovanejším hradom  

na Slovensku.  

Jednu z najväčších turistických atraktivít regiónu Oravy i celého severného Slovenska navštívilo 

v minulom roku 158 829  turistov z domova i zo zahraničia. Oravský hrad láka svojou 

majestátnosťou, krásou i zaujímavou históriou. Z roka na rok rastie aj záujem o podujatia, ktoré 

sa stali neoddeliteľnou súčasťou najmä letnej sezóny. Veľkej obľube sa tešia nočné prehliadky 

a podujatia venované najmladšej generácii návštevníkov.  

http://www.oravskemuzeum.sk/
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 „Práve teraz, pred začiatkom novej sezóny nás správa o najvyššej návštevnosti veľmi potešila. Je 

to ocenenie našej práce a zároveň záväzok nepoľaviť v úsilí, ale ešte viac skvalitniť prípravu 

každej jednej aktivity orientovanej na návštevníka a neustále hľadať nové nápady,“ povedala 

riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.  

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Oravský hrad otvára novú sezónu už 27. 4. 2013 
 
Oravský Podzámok,  16. 4. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje na posledný aprílový víkend 

tradičné otváracie podujatie - Turzovské slávnosti. 

Tak ako každý rok čaká návštevníkov remeselnícky jarmok aj ochutnávka tradičných jedál. 

Program podujatia sa začína 27. 4. 2013 o 10.30 hod. historickým sprievodom obcou, po ktorom 

bude nasledovať privítanie palatína Turzu na jeho panstve.  

V tomto roku si múzeum pripomína 145. výročie svojho založenia, a tak začiatok novej turistickej 

sezóny umocní slávnostné posväteníe štandardy Oravského múzea, ktoré sa uskutoční na svätej 

omši v Kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade o 12.00 hod. 

Návštevníkom Turzovských slávností predstavia svoje umenie šermiari a žonglér Navaro, 

nádvorím bude znieť dobová hudba a všetci si budú môcť vyskúšať svoju zručnosť pri dobových 

hrách. Scénické pásmo „Ako súdili páni“ spracované na základe zachovaných dokumentov 

poukáže na neľahký život poddaných  

na Oravskom hrade.  

V nedeľu 28. 4. 2013 sa hlavný program začne o 13.00 hod. Pásmo „Košieľka bielená“ bude 

venované 

odevu z ľanového plátna a jeho údržbe v pôvodnom prostredí. Na podujatí vystúpi detský 

folklórny súbor Trnkárik zo Žaškova, ktorý sa predstaví s piesňami  spojenými s praním na potoku 

a hrami najmenších detí. 

Podujatie  sa bude konať na hlavnom nádvorí Oravského hradu a vstup pre návštevníkov je 

voľný.  

Klasické prehliadky hradu so sprievodcom budú prebiehať počas obidvoch dní v čase od 8.30  

do 17.00 hod.  

„Srdečne pozývam všetkých milovníkov histórie i priaznivcov Oravského múzea na Oravský hrad. 

Turzovské slávnosti sú vstupom do novej sezóny, a tak verím, že si aj v tomto roku zachováme 

priazeň stálych návštevníkov a podarí sa nám získať nových“, povedala riaditeľka Oravského 

múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Turzovské slávnosti otvorili novú sezónu. 
 
Oravský Podzámok,  29. 4. 2013  -  V sobotu 27. 4. 2013 bolo v Oravskom Podzámku rušno. 

Už od včasného rána sa schádzali remeselníci, ktorí prišli predviesť svoje umenie návštevníkom 

Oravského hradu. Krátko pred jedenástou trubači ohlásili fanfárami príchod palatína Turzu so 

sprievodom. Na nádvorí ho privítal veliteľ hradu kapitán Abafy s manželkou.  

http://www.oravskemuzeum.sk/


Hradom sa niesla vrava remeselníkov a návštevníkov. Program bol bohatý, najviac zaujali dobové 

scénky  

a hry, stredoveká hudba a žonglér Navaro. Veľký úspech mala aj ochotnávka tradičných ľudových 

jedál z regiónu Oravy.  

Neopakovateľným zážitkom pre všetkých zúčastnených bola sv. omša v kaplnke sv. Michala, 

ktorú celebroval generálny vikár Spišskej diecézy prof. Anton Tyrol. Slávnostná omša sa konala 

pri príležitosti 145. výročia vzniku Oravského  múzea a posvätenia jeho štandardy. Výnimočnú 

atmosféru omše umocnili trubači a spevácky zbor Tristianus z Trstenej pod vedením dirigenta 

Pavla Bažíka. Zbrojnica Oravského hradu sa stala svedkom slávnostného odovzdania posvätenej 

štandardy. Za zvukov slávnostných fanfár a účasti pozvaných hostí palatín gróf Juraj Turzo 

odovzdal tento čestný symbol riaditeľke Oravského múzea PaedDr. Márii Jagnešákovej ako 

zástupkyni tejto organizácie. Slávnostnú udalosť spečatil sľub, v ktorom sa zástupcovia múzea 

zaviazali svedomito dodržiavať múzejné zákony, smernice a nariadenia,  zachovávať zvyky 

a tradície predkov a v neposlednom rade dbať o dobré meno múzejníctva a Oravského múzea P. 

O. Hviezdoslava. 

Ďalší ročník Turzovských slávností priniesol návštevníkom Oravského hradu opäť veľa nových 

zážitkov.  

Diváci si so záujmom pozreli vystúpenia šermiarov i scénické pásmo „Ako súdili páni“ spracované 

na základe zachovaných dokumentov. Nedeľný popoludňajší program bol venovaný tradíciám. 

Pranie piestami na potoku, čistenie odevov a textílií návštevníkov zaujalo  a na túto tému 

nadviazalo aj vystúpeniu detského folklórneho súboru Trnkárik zo Žaškova.  

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Otvorenie hlavnej turistickej sezóny v areáli 
Oravskej lesnej železnice 
 
Oravský Podzámok,  29. 4. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje na prvý májový víkend v areáli 

Oravskej lesnej železnice podujatie „Keď odfúkne lokomotíva“, ktorým sa už tradične začína 

letná turistická sezóna. 

Program podujatia sa začne 5. 5. 2013 o 11.00 hod. Návštevníci sa môžu tešiť na unikátnu 

parnú lokomotívu Gontkulák a ukážky nakládky dreva pripomenú všetkým  pôvodné poslanie 

Oravskej lesnej železnice. O dobrú atmosféru sa postará folklórny súbor z Mútneho a záujem 

návštevníkov sa určite sústredí na umeleckých kováčov, ktorí predvedú svoju zručnosť v areáli 

železnice. Nudiť sa nebudú ani tí najmenší. Pripravené sú pre nich zaujímavé hry a získajú aj 

nové vedomosti o prírode.  

Odchod vláčika zo stanice Tanečník bude o 11.20, 13.00, 14.15 a 15.30 hod. Prineste si so 

sebou dobrú náladu a o ostatné sa postaráme my. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Rozprávkové podujatia v Oravskom múzeu 
 
Oravský Podzámok,  27. 5. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje na začiatok júna pri príležitosti 

MDD tradičné podujatia pre deti.  
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Najnavštevovanejšie expozície Oravského múzea - Oravský hrad a Oravská lesná železnica, ožijú 

v prvých júnových dňoch detským smiechom a rozprávkami. Oravský hrad sa premení na krajinu 

zázrakov, v ktorej vládne zlá kráľovná, ale ako to v správnej rozprávke býva, nakoniec sa všetko 

na dobré obráti. Na deti čaká stretnutie s mnohými známymi rozprávkovými postavami ale aj 

rôzne úlohy, v ktorých budú môcť dokázať svoju šikovnosť a vedomosti zo sveta rozprávok. 

V nedeľu 2. 6. 2013 sa prví nedočkavci dostanú do „Kra-jiny zázrakov“ už od 9.00 hod.  

a podujatie potrvá do 16.00 hod. V dňoch 3. - 5. 6. 2013 sa môžu na stretnutie s 

rozprávkovými bytosťami tešiť deti z materských  a základných škôl.  

V areáli Oravskej lesnej železnice odvezie vláčik deti do rozprávky v dňoch 6. -  9. 6. 2013. 

Máme tajnú informáciu, že príde aj Popoluška a kto neverí, nech sa príde pozrieť. Pozývame 

všetkých malých i veľkých, ktorí sa vedia tešiť z rozprávok a veria v šťastné konce, aby určite 

navštívili v prvých júnových dňoch Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Medzinárodný turistický veľtrh Zabrze 2013 
 
Oravský Podzámok,  28. 5. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 25. - 26. 5. 2013 po druhý raz 

prezentovalo 

na medzinárodnom turistickom veľtrhu v poľskom banskom meste Zabrze.  
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„Miedzynarodowe  Targi Turystyki Dziedzictwa Przemyslowego i Turystyki Podziemnej“ sa v tomto 

meste vedy, medicíny, kultúry a športu konali už piaty raz a každým rokom sa zvyšuje záujem 

verejnosti o toto podujatie. Medzi tohtoročných vystavovateľov patrili zástupcovia z mnohých 

európskych štátov (Ukrajina, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Česko a mnohé ďalšie)  ale aj z USA 

a Peru. 

Oravské múzeum predstavilo svoje najnavštevovanejšie expozície  -  Oravský hrad, ktorý pútal 

pozornosť grófom Draculom a Oravskú lesnú železnicu – jednu z mála zachovaných 

úzkorozchodných železníc, ktorá patrí medzi unikátne technické pamiatky nielen u nás na 

Slovensku. Pracovníci múzea propagovali v poľskom Zabrze aj región Oravy a okrem obrázkových 

a textových  materiálov im v tom pomohli najmä tradičné pochúťky ako syry, zákvas, slanina a 

 chlieb s masťou. Táto ochutnávka mala veľký úspech a prilákala k stánku Oravského múzea 

množstvo návštevníkov.  

Keďže tomuto veľtrhu predchádzala mediálna kampaň, o vystavovateľov bol veľký záujem 

a televízne i rozhlasové stanice vysielali z podujatia aj priame vstupy. Veľkým prínosom pre 

všetkých zúčastnených boli aj rôzne rokovania s predstaviteľmi mesta Zabrze i ďalších 

organizácií. Zástupcom Oravského múzea, ktorí sa zúčastnili na veľtrhu pod vedením riaditeľky 

PaedDr. Márie Jagnešákovej, sa podarilo získať niekoľko zaujímavých partnerov a množstvo 

kontaktov, ktoré sú prísľubom budúcej spolupráce a možno aj vyššej návštevnosti expozícií 

múzea.  

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Jún v Oravskom múzeu 
 
Oravský Podzámok,  12. 6. 2013  -  Mesiac jún je už tradične obdobím školských výletov 

a poznávacích zájazdov. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého 

zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje každoročne v tomto čase podujatia pre 

detských návštevníkov.  

V tomto roku bolo prvé júnové podujatie na Oravskom hrade venované najmenším pri príležitosti 

MDD. 

http://www.oravskemuzeum.sk/
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V dňoch 2. - 5. 6. 2013 sa priestory Oravského hradu zmenili na krajinu zázrakov so zlou 

kráľovnou, krásnou Snehulienkou a ďalšími rozprávkovými bytosťami. Deti si so záujmom 

vypočuli príbeh o víle a s nadšením jej pomáhali poraziť zlú kráľovnú. Dobro opäť zvíťazilo a deti 

získali sladkú odmenu za odvahu. Rozprávkovými bytosťami ožil v dňoch 6. – 9. 6. 2013 aj areál 

Oravskej lesnej železnice. Princ hľadal po bále svoju princeznú, ktorá stratila črievičku. Deti sa 

aktívne zapájali a pomohli princovi nájsť tú správnu princeznú. Návštevníkov neodradilo ani 

nestále počasie a prežili v prekrásnom areáli príjemné chvíle. 

V najbližších dňoch pripravuje Oravské múzeum podujatie V kráľovstve prírody. V dňoch 20. – 

21. 6. 2013 budú prehliadky Oravského hradu obohatené o stretnutie s odbornými pracovníkmi 

múzea, ktorí návštevníkom sprostredkujú zaujímavé informácie zo sveta prírody. Ďalším typom na 

prežitie príjemného júnového večera je druhý ročník podujatia Svätojánska vatra, ktoré  sa 

uskutoční 22. 6. 2013 v areáli Oravskej lesnej železnice v Oravskej lesnej. Odchody vláčika 

ťahaného parnou lokomotívou budú o 20.30, 21.30 a 22.30 hod. Na stanici Beskyd bude 

pripravená vatra a mini hvezdáreň s ďalekohľadom. O dobrú náladu sa postará folklórny súbor 

a nebude chýbať ani občerstvenie. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Oravské múzeum sa prezentovalo v Lyone 
 
Oravský Podzámok,  12. 6. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, malo v minulých dňoch jedinečnú príležitosť 

predstaviť svoje expozície vo francúzskom Lyone.   

V dňoch 7. - 9. 6. 2013 sa v tomto meste konal 12. ročník Konzulárnych dní, na ktorom mali 

svoje zastúpenie mnohé krajiny sveta. Námestie Bellecour v Lyone žilo tri dni neopakovateľnou 

atmosférou turistického veľtrhu. Na pódiu sa striedali vystúpenia súborov, záujem vzbudzovali 

kulinárske špeciality a každý štát chcel upútať svojimi prírodnými krásami a kultúrnymi 

i historickými pamiatkami. Slovensko úspešne reprezentoval folklórny súbor Vagonár z Popradu 

a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré propagovalo najnavštevovanejší 

hrad na Slovensku - Oravský hrad a jedinečnú technickú pamiatku - Oravskú lesnú železnicu. 

Záujem o slovenský stánok bol veľký a na mnohé otázky o Slovensku pomáhali riaditeľke 

Oravského múzea PaedDr. Márii Jagnešákovej a vedúcej marketingového oddelenia Mgr. Eve 

Samčíkovej odpovedať aj členovia slovenskej komunity, ktorí zabezpečovali spolu s Honorárnym 

konzulom SR v Lyone aj organizáciu a propagáciu tohto podujatia. 

Príjemným zážitkom pre všetkých zúčastnených bola osobná návšteva primátora mesta Lyon  

Gérarda Collomba v slovenskom stánku. 

Konzulárne dni v Lyone boli pre Oravské múzeum ďalšou príležitosťou na spropagovanie 

kultúrnych pamiatok a prírodných krás nášho regiónu za hranicami Slovenskej republiky. 

Prínosom do budúcnosti budú určite aj nové kontakty, ktoré nám umožnia nadviazať bližšiu 

spoluprácu a takýmto spôsobom prilákať na Slovensko a najmä na Oravu návštevníkov z ďalších 

krajín. 
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Víkendové podujatia v Oravskom múzeu 
 
Oravský Podzámok,  15. 7. 2013  -  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje každoročne počas letných 

prázdnin víkendové podujatia pre všetky vekové kategórie.  

Nedeľa 14. 7. 2013 patrila v Oravskom Podzámku divadlu. Nádvorie Oravského hradu ožilo 

džavotom detí, ktoré sa nevedeli dočkať rozprávky.  Bábkové divadlo v Žiline sa na Oravskom 

hrade predstavilo v dvoch hrách. „Violka Fialka a Móric Modrý“ a „Neobyčajný týždeň“  boli 

zamerané najmä na najmenšie deti, ale bavili sa dobre aj tie staršie  a vtipné scénky nenechali 

ľahostajnými ani dospelých.  

V areáli Oravskej lesnej železnice bola v nedeľu 14. 7. 2013 taktiež výborná nálada. Vláčik 

odchádzal na jazdy ťahaný obľúbenou parnou lokomotívou Gontkulák a o hudobný program 

„Country popoludnia“ sa postarala country skupina KREDENC z Nižnej.  

Aj počas nasledujúcich víkendov čaká návštevníkov na Oravskom hrade bohatý program. Okrem 

dobovej hudby a šermiarskych vystúpení to budú v dňoch 20. – 21. 7. 2013 vystúpenia 

sokoliarskej skupiny Peregrinus  a v nedeľa 28. 7. 2013  bude venovaná podujatiu „Kuruci 

a Orava“. V piatok 26.7.2013 sa uskutoční ďalšia z obľúbených nočných prehliadok – „Magická 

noc čarodejníc“.   

http://www.oravskemuzeum.sk/
mailto:marketing@oravskemuzeum.sk


Veríme, že Oravské múzeum so svojimi expozíciami sa stane jedným z cieľov prázdninových 

potuliek domácich aj zahraničných návštevníkov, ktorí sa rozhodli stráviť príjemné dni v lone 

oravskej prírody. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Sviatok čučoriedky v Zubrzycy Górnej 
 
Oravský Podzámok,  6. 8. 2013  - Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 

v spolupráci s Orawskim Parkom Etnograficznym w Zubrzycy Górnej sa v nedeľu 4.8.2013 

odprezentovali už na XI. ročníku známeho podujatia „Swieto Borówki“. V rámci projektu „Gorali 

včera a dnes“ a s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Oravské múzeum 

predstavilo návštevníkom skanzenu v Zubrzycy Gornej tradičné jedlá oravského regiónu. Na 

jedálnom lístku nechýbala v minulosti nenáročná polievka tzv. „Brmboľ“ pripravená zo zemiakov, 

hádzaných halušiek a so zápražkou s červenou paprikou. Známe a hlavne deťmi obľúbené sladké 

šúľance s makom a plnená cestovina - bryndzové pirohy. Z hlinených mís boli ponúkané rôzne 

kysnuté koláče plnené čučoriedkami a tvarohom. Originálna bezplatná ochutnávka dávnych 

oravských jedál bola odmenená uznaním a veľkým záujmom domácich i zahraničných turistov. 

Počas podujatia bola slávnostne otvorená výstava s názvom „O nieznanych ludzie...“ prezentujúca 

tradičnú ľudovú architektúru poľského regiónu Kaszuby. V popoludňajších hodinách si milovníci 

folklóru mohli oddýchnuť pri vystúpeniach regionálnych poľských i slovenských detských 

folklórnych skupín. Prácu s ľanom a goralský tradičný ľudový odev predstavila skupina Skalniok 

zo Zubrzycy Górnej. Pre deti bolo určené divadelné predstavenie pod názvom „Wlazl kotek na 

plotek“ a množstvo ďalších sprievodných aktivít ako napr. ukážky starých remesiel či ručných 
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prác uskutočnených v nádhernom prírodnom prostredí areálu Parku Etnograficzneho w Zubrzycy 

Górnej. Aj keď horúci, ale veľmi príjemne strávený deň bol ukončený ľudovou zábavou.  

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Na Oravskom hrade bude rozprávka aj stredovek 

Oravský Podzámok, 7. 8. 2013 - Je čas prázdnin, rodičia majú viac času na svoje deti a 
piatkový večer je priam ideálny na spoločne prežité pekné chvíle. Oravské múzeum P. O. 
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na 
piatkový večer 9. 8. 2013 obľúbenú detskú nočnú prehliadku „Tajomný hrad“. Návštevníci 
Oravského hradu sa už od 19.00 hod. prenesú do sveta rozprávok, kde stretnú princeznú 
Libušku, kráľoviča Mateja a veľa známych i neznámych tajomných bytostí. Odvážne a šikovné 
deti určite Matejovi pomôžu v jeho ťažkej úlohe a ako v každej rozprávke, všetko sa dobre 
skončí. Vstupy na nočnú prehliadku budú od 19.00 hod. každých 15 minút a pokladňa hradu sa 
zatvorí o 21.00 hod. 
Nedeľa 11. 8. 2013 bude na Oravskom hrade v znamení stredoveku. Toto podujatie je 
realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Návštevníci uvidia 
ukážky zo života v tomto období. Nebudú chýbať divadelné scénky, šermiarske súboje, historická 
módna prehliadka a na stredovekom jarmoku sa predstaví kováč, pisár i hrnčiar. O hudbu a tanec 
sa postarajú skupiny Stromyrad a Vir Fortis. Najmenších návštevníkov potešia dobové hry, pri 
ktorých si vyskúšajú svoju zručnosť. Podujatie „Deň v stredoveku“ sa začne o 10.00 hod. a 
potrvá do 17.00 hod. Veríme, že nedeľná atmosféra stredoveku poteší všetkých návštevníkov 
Oravského hradu. 

 
 

http://www.oravskemuzeum.sk/
mailto:marketing@oravskemuzeum.sk


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

   

 

Leto na Oravskom hrade 
 
Oravský Podzámok,  15. 8. 2013  -  Leto je v plnom prúde, prázdniny sa prehupli do druhej 

polovice, ale Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je 

Žilinský samosprávny kraj, nepoľavuje vo svojom úsilí pripraviť pre návštevníkov Oravského 

hradu nevšedné zážitky. 

Najbližší víkend 17. - 18. augusta 2013 bude 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, flautu, husle a harfu. Podujatie 

„Stará hudba v starom hrade“  bude trvať od 10.00 do 17.30 hod.  

Zábava a poučenie nebudú chýbať ani v sobotu a nedeľu 24. – 25. 8. 2013. Celé dva dni sa 

budú niesť v znamení povestí a legiend. Počas prehliadky hradu  účinkujúci v dobových 

kostýmoch prerozprávajú  niekoľko príbehov, ktoré sa týkajú priamo Oravského hradu a jeho 

obyvateľov. „Povesti a legendy Oravského hradu“ potešia svojich priaznivcov počas víkendu 

od 10.00 do 16.00 hod. 

Záver letných prázdnin bude patriť tak ako každý rok - DRACULOVI. Táto očakávaná 

a obľúbená nočná prehliadka, ktorá sa začne 30. 8. 2013 o 20.00 hod. určite priláka množstvo 

návštevníkov. Všetkých záujemcov by sme chceli ubezpečiť, že na Draculu sa dostanú. Vstupy do 

hradu sú plánované v 15 minútových intervaloch, pokladňa hradu bude otvorená do 22.00 hod. 

a vstupenky sa dajú zakúpiť aj online.  

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Rušný víkend v Oravskom múzeu 
 
Oravský Podzámok, 21. 8. 2013 – Víkend 23. - 25. 8. 2013 bude v Oravskom múzeu P. O. 
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, opäť bohatý 
na zaujímavé podujatia. 
V piatok 23. 8. 2013 o 13.00 hod. sa uskutoční slávnostné  otvorenie budovy „Turistického 
centra Oravského hradu“. Počas víkendu sa návštevníci Oravského hradu môžu tešiť na 
oživené prehliadky. Čakajú ich zaujímavé príbehy, ktoré sa viažu na Oravský hrad a jeho 
obyvateľov. Podujatie „Povesti a legendy Oravského hradu“ bude trvať obidva dni od 10.00 
hod. do 16.00 hod. V nedeľu 25. 8. 2013 sa uskutoční aj X. ročník Stretnutia pri 
Hviezdoslavovej hájovni a XX. ročník Rabčickej heligónky. Podujatie sa začína o 11.30 hod. 
svätou omšou. Bohatý program určite priláka na toto tradičné podujatie všetky vekové kategórie 
návštevníkov.  
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

           marketing@oravskemuzeum.sk 

 

 
Turistické centrum Oravského hradu 
 
Oravský Podzámok, 21. 8. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, čaká v tomto roku niekoľko významných 
udalostí. Už v piatok 23. 8. 2013 o 13.00 hod. sa uskutoční jedna z nich. Po necelom roku od 
poklopania základného kameňa bude slávnostne otvorená budova „Turistického centra 
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Oravského hradu“. Táto stavba bola realizovaná 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 €. V novej budove turistického centra sa nachádzajú  
pokladne, oddychová zóna pre návštevníkov, miniexpozícia, knižnica a kancelárske priestory. 
Veľkým prínosom je najmä priestor pre návštevníkov hradu, v ktorom si budú môcť krátiť čas 
čakania na prehliadku a zároveň získať nové informácie o jednotlivých expozíciách 
múzea, zaujímavostiach Oravy, okolitých regiónov ako aj o aktivitách poľského partnera. 
Priestory novej budovy budú sprístupnené verejnosti  24. 8. 2013. Všetci veríme, že nové 
priestory ešte zvýšia atraktivitu Oravského hradu a prispejú k úplnej spokojnosti návštevníkov. 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Hrnčiarstvo a jeho podoby 
 
Dolný Kubín, 9.9.2013 – v pondelok 9. septembra 2013 otvorilo Oravské múzeum P.O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, výstavu 

s názvom „Hrnčiarstvo a jeho podoby“. Výstava je inštalovaná v priestoroch Florinovho domu 

v Dolnom Kubíne. Spomínané remeslo je jedno z najstarších remesiel na Orave. Oravské múzeum 

sa rozhodlo hlinené výrobky, početne zastúpené i v jeho zbierkovom fonde, sprístupniť širokej 

verejnosti. Pozornosť návštevníka pri vstupe púta najcharakteristickejší pracovný nástroj 

vystihujúci hrnčiarstvo a to tradičný hrnčiarsky kruh. V dočasnej expozícii sú hrnčiarskym riadom 

prezentované i najslávnejšie  mimoregionálne hrnčiarske lokality ako napr. Ľubietová, Pukanec, 

Pozdišovce ďalej regióny Liptov, Gemer, Novohrad, Malohont ale aj západné Slovensko 

s fajansou. Jedna z miestností je venovaná histórii trstenskej hrnčiarskej výroby, kde sú ukážky 

staršej i mladšej produkcie niekdajšieho centra hlinenej výroby na Orave. Posledná miestnosť 

približuje, využitie hlinenej produkcie cez vidiecke domácnosti, remeselnú výrobu, až po 

zaujímavý prvok v ľudovej architektúre - hálky. Hlinený riad bol nenahraditeľnou súčasťou 

tradičného spôsobu života až do ½ 20. storočia, keď ho začal z vidieckych domácností vytláčať 

priemyselne vyrábaný lacnejší smaltovaný riad. Téma výstavy môže poslúžiť ako doplnok vo 

vzdelávacom procese mládeže o tradičnom spôsobe života našich predkov, či ako inšpirácia pre 

základné umelecké školy. Výstava v priestoroch Florinovho domu potrvá do 13. októbra 2013. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Záverečný koncert projektu Muzika pod Tatrami 
 
Oravský Podzámok, 16. 9. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje na nedeľu 29. 9. 2013 ďalšie 
významné podujatie. Uskutoční sa Záverečný koncert v rámci projektu „Muzika pod Tatrami“, 
ktorý  je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007–2013. V tomto projekte Oravské 
múzeum P. O. Hviezdoslava spolu s partnerom Muzeum narodowe v Krakowe získali finančné 
prostriedky vo výške 1 243 668,84 €. V rámci projektu bolo realizovaných v obidvoch krajinách 
množstvo zaujímavých kultúrnych podujatí i investičných aktivít.  
V nedeľu 29. 9. 2013 sa o 11.00 hod. začne program v novej budove Turistického centra 
Oravského hradu prezentáciou projektu „Muzika pod Tatrami“. Po slávnostnej sv. omši, ktorá sa 
uskutoční v Kaplnke  sv. Michala na Oravskom hrade bude o 13.00 hod. nasledovať samotný 
koncert. Pri tejto príležitosti sa znovu po mnohých rokoch rozozvučí historický zreštaurovaný 
organ, na ktorom predvedie svoje majstrovstvo rodáčka zo Slovenska Zuzana Mausen 
Ferjenčíková, ktorá momentálne pôsobí vo Viedni. Táto mladá organistka patrí 
k najvýznamnejším predstaviteľkám slovenského interpretačného umenia  so širokým 
medzinárodným renomé. Je absolventkou VŠMU v Bratislave a Hudobnej a divadelnej univerzity 
vo Viedni. Zúčastnila sa na viacerých medzinárodných organových súťažiach, kde vždy získala 
významné ocenenia. Ťažisko jej práce spočíva v interpretácii organovej hudby romantizmu, 
sakrálnej tvorby a organovej improvizácii. Od roku 2006 sa intenzívne venuje aj komponovaniu 
diel pre organ, ktoré boli premiérované vo viacerých európskych krajinách. Koncertne vystúpila 
takmer v celej Európe a USA, nahrala štyri sólové CD s dielami F. Liszta, C. Francka, M. Duprého 
a ďalších autorov. Svoje spevácke umenie predstaví na koncerte sopranistka so slovenskými 
koreňmi - Simona Eisinger, ktorá vo Viedni vyštudovala spev. Je laureátkou viacerých 
medzinárodných súťaží, venuje sa opernému spevu, ale aj koncertnej činnosti. Koncerty 
a piesňové večery absolvovala v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Slovinsku, USA, Kanade 
a v neposlednom rade na Slovensku. 
Veríme, že tento mimoriadny koncert zanechá hlboký dojem u odbornej i laickej verejnosti. 
 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Goralská  drevenica 
 
Oravský Podzámok,  16. 9. 2013  -  Na nedeľu 22. 9. 2013 pripravuje Oravské múzeum P. 
O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, 
v spolupráci s Orawskim Parkom Etnograficznym w Zubrzycy Górnej ďalšie podujatie v rámci 
projektu „Gorali včera a dnes“. V nedeľu o 13.00 hod. sa začne program, v rámci ktorého bude 
slávnostne otvorená goralská drevenica na sedle Beskyd v areáli Oravskej lesnej železnice. 
Stavba tejto drevenice bola realizovaná v rámci projektu „Gorali včera a dnes“, ktorý je 
spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013.  
Výstavbou klasického dreveného zrubu, ktorý bol v minulosti domovom všetkých Goralov, chce 
Oravské múzeum zachovať ukážky pôvodných tradičných foriem osídlenia, podporiť turistický 
ruch  a rozvoj malého a stredného podnikania v regióne. V rámci programu návštevníci uvidia 
ukážky spracovania ľanu, ochutnajú tradičné jedlá a odvezú sa vláčikom k novej drevenici. V 
areáli železnice sa predstavia folklórne súbory zo Slovenska a Poľska a predvedú sa remeselníci 
s ukážkami historických remesiel. 
Všetkým návštevníkom ponúkame možnosť stráviť príjemné nedeľné popoludnie v lone oravskej 

prírody. 
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Úspech Oravského múzea vo Zvolene 
 
Oravská Lesná, 18. 9. 2013 - Uplynulý víkend sa vo Zvolene konalo podujatie Grand Prix 

2013. Počas tohto už 15. ročníka pretekali parné a motorové lokomotívy s rôznymi posádkami 

v rôznych disciplínach. Novinkou boli okrem iných súťaží  1. európske preteky rušňovodičiek. 

„Keďže aj u nás v Oravskom múzeu pracuje ako rušňovodička pani Antónia Vlčáková, nemohla na 

pretekoch chýbať,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Ostatnými 

súperkami boli ženy zo Železničnej spoločnosti Slovensko a Českých dráh. Súťažilo sa v štyroch 

disciplínach : šprint na 100 m, zastavenie lokomotívy na presnosť, oslobodenie rytiera na 

koľajniciach a zastavenie pred plechovkou piva. Výstrelom z dela boli dámy odštartované . Pred 

pani Vlčákovou mali pomerne veľký náskok, pretože jazdili na podobných lokomotívach 

s podobnými brzdami každodenne v práci. Nakoniec sa situácia zmenila v jej prospech a po 

konečnom sčítaní bodov za každú disciplínu mohli rozhodcovia konštatovať jej víťazstvo. „Okrem 

pretekania malo Oravské múzeum vo Zvolene aj informačný stánok, kde sme návštevníkom 

poskytovali propagačné materiály a informácie o prevádzke jedinečnej Oravskej lesnej železnice. 

Záujem bol veľký, veríme, že návštevníkov tohto podujatia Oravské múzeum oslovilo a navštívia 

aj naše ďalšie expozície,“ dodala na záver PaedDr. Mária Jagnešáková. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Oravským  hradom  znela organová hudba 
 
Oravský Podzámok,  1. 10. 2013  -  V nedeľu 29. 9. 2013 sa Oravský hrad a jeho blízke 
okolie stalo svedkom výnimočnej udalosti. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na tento deň záverečné podujatie 
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projektu „Muzika pod Tatrami“. Tento projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie 
- Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2007 
- 2013 a jeho cieľom bolo zvýšiť turistickú atraktivitu prihraničných regiónov prostredníctvom 
kultúrnych a investičných aktivít. Poľský partner projektu - Muzeum narodowe v Krakowe 
zorganizoval zaujímavé koncerty v poľskom Zakopanom a Oravské múzeum na Oravskom hrade 
v kaplnke sv. Michala. Záverečný koncert, ktorý bol zároveň inauguračným koncertom 
zreštaurovaného historického organu bol nádherným vyvrcholením celého projektu. 
Program tohto výnimočného dňa sa začal v novej budove Turistického centra, kde si partneri 
pripomenuli celý priebeh projektu. Po príhovoroch riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie 
Jagnešákovej, vicedirektorky Národného múzea v Krakowe p. Krystyny Pankau a koordinátorky 
projektu za poľskú stranu p. Gražiny Kulawik sa všetci presunuli do kaplnky sv. Michala, kde sa 
konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej 
diecézy. Súčasťou svätej omše bolo aj posvätenie zreštaurovaného historického organu, ktorý sa 
potom po mnohých rokoch rozozvučal v kaplnke sv. Michala. Na koncerte, ktorého hlavnými 
aktérkami boli Simona Eisinger – soprán a Zuzana Mausen-Ferjenčíková – hra na organe, zazneli 
skladby  Franza Schuberta, Georga Friedricha Händla a Amadea Mozarta. Majstrovské umenie 
organistky a nádherný soprán Simony Eisinger zanechali vo všetkých zúčastnených 
neopakovateľný umelecký zážitok. Nestáva sa každý deň, aby sa takéto dve umelkyne stretli na 
jednom pódiu, a tak ich výkony boli ocenené dlhotrvajúcim potleskom. Pozvaní hostia, medzi 
ktorými bol aj Ing. Jozef Štrba – podpredseda ŽSK, sa  po koncerte ešte dlho rozprávali 
o doznievajúcich dojmoch z tohto prekrásneho podujatia.     
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Svetoví diplomati na Oravskom hrade 
 
Oravský Podzámok, 4. 10. 2013 – Sobota 5. 10. 2013 bude ďalším významným dňom 
v histórii Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Oravský hrad privíta na svojej 
pôde takmer 100 veľvyslancov a vedúcich diplomatických misií, ktorí na pozvanie podpredsedu 
vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka spoznávajú 
Žilinský samosprávny kraj. 
Severná časť Slovenska patrí medzi najatraktívnejšie a najnavštevovanejšie oblasti našej krajiny 
nielen vďaka nádhernej prírode, ale môže sa pochváliť aj pozoruhodnými kultúrnymi pamiatkami. 
Diplomati navštívia unikátny Sobášny palác v Bytči, Kúpele Rajecké Teplice a na Orave okrem 
Oravského hradu aj Múzeum oravskej dediny v Zuberci.  
Cieľom tohto podujatia je predstaviť zahraničným diplomatom región ako atraktívnu turistickú 
destináciu, ktorá môže ponúknuť aj investičné a obchodné príležitosti.  
 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

           www.oravskemuzeum.sk 

           marketing@oravskemuzeum.sk 

    
 

   

 

http://www.oravskemuzeum.sk/


 

Advokát a sudca Pavol Országh Hviezdoslav 

Dolný Kubín, 17.10. 2013 – Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je 
Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v utorok 15. októbra prednášku JUDr. Petra Kerecmana, 
PhD. s názvom „Advokát a sudca Pavol Országh Hviezdoslav.“ Podujatie sa uskutočnilo v 
priestoroch stálej expozície venovanej bardovi slovenskej literatúry. Prítomných hostí z radov 
odbornej a širokej verejnosti privítala pani riaditeľka PaedDr. Mária Jagnešáková. Vo svojom 
príhovore zdôraznila skutočnosť, že tak ako je všeobecne dobre známa básnikova literárna 
činnosť, je potrebné spoznať aj jeho právnické pôsobenie, ktoré malo vplyv na jeho tvorbu: 
„Práve z tohto dôvodu považujeme dnešnú prednášku za významný počin, ktorému predchádzalo 
osobné štúdium pána dr. Kerecmana Hviezdoslavových právnických spisov uložených v 
zbierkach Literárnej sekcie Oravského múzea.“ Slovenskú advokátsku komoru zastupovala pani 
JUDr. Andrea Havelková zo Žiliny, ktorá predniesla krátky pozdrav a odovzdala slovo autorovi 
prednášky. 
Pán dr. Kerecman v úvode povedal, že prvým podnetom zaoberať sa touto problematikou bola 
rukopisná práca dr. Štefana Janča, ktorý sa uvedenej téme dlhé roky venoval. Vo svojej 
prednáške sa podrobne zameral na jednotlivé etapy Hviezdoslavovho života: jeho štúdium na 
Právnickej akadémii v Prešove, advokátsku skúšku v Budapešti, následne na jeho pôsobenie ako 
advokátskeho koncipienta v Dolnom Kubíne a v Martine, pokračujúc v činnosti ako podsudca 
okresného súdu v Dolnom Kubíne a nakoniec jeho advokátsku prácu v Námestove a v Dolnom 
Kubíne. Prednáška bola doplnená zaujímavými fotografiami z osobného života Hviezdoslava a 
jeho vysvedčení, rôznych žiadostí a dokumentov z advokátskej praxe. Prítomných zaujali tiež 
historické fotografie budov súdov v Námestove, Trstenej, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne a niektorých 
ďalších vybraných súdnych budov na Liptove, v Turci a na Kysuciach a Považí. Na záver 
prednášky pani riaditeľka poďakovala dr. Kerecmanovi a otvorila diskusiu. Zúčastnení sa živo 
zaujímali o konkrétne fakty prednesenej témy. 
Slovenská advokátska komora ponúkla zúčastneným nepredajnú publikáciu autora Štefana 
Janča - Advokát Pavol Országh Hviezdoslav, o ktorú bol veľký záujem. 

Zdroj: Oravské múzeum POH 
biblioteka@oravskemuzeum.sk 
www.oravskemuzeum.sk 

 

     



 
 
Návraty do starého Kubína II. 

Dolný Kubín, 22.10. 2013 - Florinov dom, jeden z objektov Oravského múzea POH, ktorého 
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, bol 21. októbra 2013 svedkom milej udalosti. Konala 
sa tu vernisáž výstavy „Návraty do starého Kubína II.“ Opäť sa tu spomínalo na „starý Kubín“, o 
to milšie je , že spomínali nielen starí Kubínčania, ale načúvali aj mladí. Novootvorená výstava 
chce byť voľným pokračovaním série výstav V spätnom zrkadle II. - Návraty do starého Kubína 
I., Kubínske rody, Ženy v histórii Dolného Kubína. Jej snahou je pripomenúť si 140. výročie 
založenia kultúrneho spolku Meštianskej besedy v Dolnom Kubíne so zameraním na jej divadelný 
odbor. Spoločensko-kultúrny život Dolnokubínčanov bol počas jej existencie (1873 – 1936) naozaj 
pestrý, k čomu prispela existencia nielen tohto spolku, ale aj mnohých ďalších. 
Široká škála činnosti Meštianskej neskôr Hviezdoslavovej besedy obsahovala: vedenie spevokolu, 
organizovanie ochotníckych predstavení, bálov, spravovanie spolkovej knižnice, usporadúvanie 
besied, sprostredkovanie počúvania rozhlasu i charitatívny rozmer. Aj vďaka činnosti Meštianskej 
besedy niektorí ochotnícki herci našli uplatnenie aj na profesionálnych divadelných doskách (Hana 
Styková, Žofia Ťatliaková - Nedošínska). 
V širšom zmysle chce výstava Návraty do starého Kubína II. hovoriť aj o pravom vzťahu k svojej 
domovine, k svojmu národu cez poznávanie vlastných, regionálnych dejín. 
Vystavované predmety pochádzajú najmä zo zbierok Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. 
Ochotnícke divadlo vo Veličnej zapožičalo na výstavu divadelné kulisy, vhodne dotvárajú 
miestnosť venovanú opere Predaná nevesta, ktorú dolnokubínski ochotníci zahrali v roku 1927. 
Príjemnú atmosféru vernisáže vytvorila aj hudba žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy 
P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. V úvode vystúpila s hrou na akordeón žiačka Martina Ťapajnová 
vedená p. učiteľkou A. Grísovou, neskôr hovorené slovo vhodne doplnila hra na husliach a na 
klavíri v podaní žiačky Zuzany Vajdulákovej (husle) a pedagógov – B. Kapalová (husle), M. Kapala 
(klavír). „Kubínčania majú radi vlastné mesto“, daný výrok potvrdzuje aj početná účasť na 
vernisáži výstavy a rovnako ako autorka zdieľajú radosť pri objavovaní histórie tohto mesta. 
Zdroj: Oravské múzeum POH 
literarne@oravskemuzeum.sk 
www.oravskemuzeum.sk 



  

 
 

  

 
 



 
 

Oddychová zóna pod Oravským hradom 
 
Oravský Podzámok, 24. 10. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje na 29. 10. 2013 slávnostné 
otvorenie „Oddychovej zóny pod Oravským hradom“. 
Oddychovú zónu pre návštevníkov Oravského hradu sa podarilo Oravskému múzeu vybudovať 
zásluhou úspešného mikroprojektu „V hrade a podhradí“, ktorý bol realizovaný s finančnou 
podporou z prostriedkov EÚ v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 
2007-201. Partnerom v tomto projekte je mesto Nový Jičín. Oravský Podzámok a Oravské 
múzeum získajú zásluhou tohto projektu príjemné miesto pre návštevníkov, ktoré ešte zvýši 
atraktivitu Oravského hradu. Šachová plocha, interaktívne prvky pre deti, lavičky a ostatné prvky 
drobnej architektúry prispejú ku skrášleniu obce a priestorov pod hradom. Plochy oddychovej 
zóny budú výborne využité aj počas kultúrno-výchovných podujatí organizovaných Oravským 
múzeom v priebehu celého roka. Oddychová zóna bude slávnostne otvorená a sprístupnená 
verejnosti 29. 10. 2013 o 10.30 hod. 
 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Oravské múzeum a Orawski Park Etnograficzny v 
Zubrycy Górnej sú partneri 

Oravský Podzámok 15. 11. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrycy Górnej zrealizovali pracovné stretnutie, ktorého cieľom sa 
stala ďalšia vzájomná spolupráca v rámci medzinárodných projektov. Riaditeľky obidvoch 
kultúrnych inštitúcií, PaedDr. Mária Jagnešáková a M. Dominika Wachalowicz – Kierstyn, rokovali 
o viacerých zaujímavých témach, ktoré by mohli byť obsahom pripravovaných projektov. 
Orawski Park Etnograficzny w Zubrycy Górnej pripravuje výstavu o pastierstve, ktorá bude 
inštalovaná v objekte skanzenu v Hornej Zubrici a na ktorej bude participovať i Oravské múzeum. 
Dôležitou témou jednania bol spôsob spolupráce, možnosti zapožičania zbierkových predmetov, 
viažucich sa k pastierstvu a zároveň i spolupráca pri príprave katalógu. 
Ďalšou zaujímavou témou spoločného rokovania sa stala i spolupráca v oblasti kultúrnych aktivít, 
ktoré Orawski Park Etnograficzny w Zubrycy Górnej každoročne realizuje počas podujatí „Swieto 
Borówki“ a „Wiosna na Orawie“. Pri prezentácii pastierskych činností, ochutnávke tradičných 
ľudových jedál a umenia remeselníkov sa bude podieľať i Oravské múzeum. 

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

 



Seminár „Dejiny a význam Oravského múzea“ 

Oravský Podzámok, 21. 11. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje pre širokú laickú a odbornú 
verejnosť a školskú mládež odborný seminár pod názvom „Dejiny a význam Oravského múzea“, 
ktorý sa uskutoční 25. novembra 2013 o 9:30 hod. v priestore Expozície P. O. Hviezdoslava v 
Dolnom Kubíne pri príležitosti 145. výročia vzniku Oravského múzea. 
Cieľom seminára je snaha priblížiť nielen stručnú históriu už dlhého vývoja múzea, ale 
predovšetkým jeho poslanie, význam a spôsob odbornej práce, ktorá je jednou zo základných a 
hlavných činností každého múzea. 
Cez prezentácie odborných pracovníkov Oravského múzea spoločenských, prírodných a 
literárnych vied účastníci seminára spoznajú vývoj jednotlivých vedných odborov od ich začiatkov 
až po súčasnosť, systém odbornej práce, zaujímavosti a vzácnosti zbierkového fondu, význam 
prezentovaného vedného odboru a v neposlednom rade i odborné výstupy vedeckých výskumov 
a odbornej činnosti. 
Veríme, že možnosť nahliadnuť do zákulisia Oravského múzea priblíži širokej verejnosti dosiaľ 
málo známe skutočnosti spojené s odbornou činnosťou jeho pracovníkov. 

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

 
 
Mikuláš v Oravskom múzeu 
 
Oravský Podzámok, 26. 11. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na prvý decembrový víkend 
obľúbené podujatie pre rodičov a deti - stretnutie s Mikulášom. 
Nádvorie Oravského hradu privíta v nedeľu 1. 12. 2013 návštevníkov predvianočnou atmosférou 
s vôňou ihličia, oblátok a medovníkov. Nebudú chýbať trhovníci so svojimi výrobkami, sladkosti, 
dobrý čajík, voňavý punč i rozprávkové prekvapenie. Príchod Mikuláša s družinou bude najväčším 
zážitkom najmä pre tých najmenších, ale príjemný pocit zo spoločne stráveného popoludnia si 
určite odnesú aj tí starší. Vstupy na podujatie budú o 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod. 
Podobnú atmosféru si budú môcť vychutnať v nedeľu 1. 12. 2013 aj návštevníci Oravskej lesnej 
železnice v Oravskej Lesnej. Jazdy vláčikom za Mikulášom sa uskutočnia o 12.30, 14.00 
a 15.30 hod. Veríme, že príjemná predvianočná nálada, sladkosti, teplý čaj a stretnutie 
s rozprávkovými bytosťami potešia všetkých, ktorí sa rozhodnú podujatie navštíviť. 
 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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Vianoce na Oravskom hrade 
 
Oravský Podzámok, 23. 12. 2013 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravuje každoročne na dni medzi 
vianočnými sviatkami a novým rokom bohatý program. 
Sviatočnú atmosféru s vianočnými koledami v podaní rôznych hudobníkov si môžete vychutnať na 
Oravskom hrade v dňoch 27. – 29. 12. 2013. V čase od 11.00 do 15.00 hod. budú klasické 
prehliadky hradu oživené výstupmi z divadelnej hry Jozefa Gregora Tajovského -  Ženský 
zákon.  Vianočné obdobie poskytuje viac priestoru zamyslieť sa nad životnými hodnotami 
a v tejto hre sa dostávajú do popredia intrigy, pýcha a sebectvo v kontraste s láskou 
a pochopením. Čo nakoniec zvíťazí, to sa dozviete, keď si v týchto dňoch nájdete cestu na 
Oravský hrad. Sviatočnú náladu umocní tradičná vianočná výzdoba a dobrá hudba. V nedeľu 29. 
12. 2013 to bude aj hudobno-slovné pásmo „Živý Betlehem“. 
Veríme, že posledné tohtoročné podujatie Oravského múzea bude príjemným spestrením 
programu pre tých, ktorí sa rozhodnú dať prednosť kultúre. 
 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
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