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Filmárska klapka 

 
„Filmárska klapka“ – nové podujatie na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok - 19.2.2016. Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský 
samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu v nedeľu 21.2.2016 nové 
podujatie pod názvom „Filmárska klapka“, ktoré je tematický venované filmom a rozprávkam, 
ktoré boli natočené na Oravskom hrade. Počas netradičnej prehliadky sa návštevníci okrem iného 
dozvedia aj zaujímavé informácie a rôzne „pikošky“ zo zákulisia filmu. „Podujatie je venované 
filmovej tvorbe, ktorá bude obohatená o scénky, hudobné vystúpenia, videoprojekciu a 
zaujímavosti z natáčania. Návštevníci sa dozvedia napríklad aj to, že Braňovi Holíčkovi, ktorý 
stvárňoval hlavnú postavu z rozprávky „Sokoliar Tomáš“, sa tak zapáčila scéna s bahnom, ktorá 
bola vytvorená zo zmesi rašeliny a teplej vody, že ho filmári nemohli z nej dostať. Cítil sa v nej 
oveľa príjemnejšie ako vonku, kde bolo nepriaznivé počasie“, povedala riaditeľka Oravského 
múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. 
Priestory Oravského hradu prvýkrát využil nemecký filmový štáb v roku 1922 pri natáčaní 
čiernobieleho nemého filmu Drakula – Upír Nosferatu. Hrad sa objavil aj v ďalších rozprávkach a 
filmoch ako Kráľ Drozdia brada, Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš, Láska na vlásku a mnohé 
ďalšie. Vyvrcholenie podujatia bude v novej expozícii Oravského hradu v Mediateke, kde sa bude 
premietať film na porovnanie ako vyzeral hrad pri natáčaní v roku 1922 a v roku 2014. Vstupy do 
hradu začínajú od 12:00 hod. do 15:00 hod.v intervaloch každých 20 minút. 

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

 

Oravské múzeum vo Wroclawe po šiestykrát 

Oravský Podzámok, 1.3.2016 – Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého 
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 26.2. – 28.2.2016 už šiestykrát zúčastnilo 
výstavy cestovného ruchu „MTT Wroclaw 2016.“ Výstava patrí k najväčším tohto charakteru v 
Dolnom Sliezsku a každý rok narastá jej počet vystavovateľov. Tento rok sa uskutočnil už siedmy 
ročník výstavy cestovného ruchu, na ktorom sa zúčastnilo 136 vystavovateľov z rôznych kútov 
sveta. Oravské múzeum reprezentovala riaditeľka múzea Mária Jagnešáková spolu s pracovníkmi 
marketingového oddelenia. Počas troch dní si výstavu prišlo pozrieť viac ako 15 000 
návštevníkov. Stánok Oravského múzea bol prezentovaný kolážou vytvorenou z rôznych fotografii 
Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice. V stánku sme ponúkali aj ďalšie zaujímavé a 
vyhľadávané turistické miesta a atrakcie nielen z regiónu Oravy, ale aj Žilinského kraja. Veľký 
záujem zo strany návštevníkov bol najmä o termálne kúpaliská , lyžiarské strediská a pod. 
Ponúkali sme návštevníkom propagačné materiály našich partnerov Klaster ORAVA, aquapark 
Oravice, hotel Oravský háj, penzión Kohútik, lyžiarské stredisko Roháče, Kubínska hoľa, 
zaujímavosti Žilinského regiónu i Slovenska, mapy, zvýhodnenú kartu zliav Orava Card a i. Veľký 
úspech mala ochutnávka regionálnych kulinárskych špecialít v podobe syrových výrobkov zo 
Zázrivej, či domácich mäsových výrobkov od miestneho podnikateľa. Veľkým lákadlom pre 
návštevníkov bola súťaž o atraktívne ceny: víkendový pobyt v hoteli Oravský háj, celodenný 
pobyt v aquaparku Oravice a voľné vstupenky do expozícií Oravského múzea. Riaditeľka múzea 
poskytovala informácie médiam o rozvoji cestovného ruchu nielen na Orave, ale v Žilinskom 
regióne , absolvovala rôzne pracovné stretnutia,výsledkom ktorých bolo nadviazanie spolupráce s 



viacerými zahraničnými partnermi pracujúcimi v oblasti cestovného ruchu, kultúry a médií. „Pre 
južné prihraničné regióny Poľska je Slovensko veľmi atraktívnou destináciou na trávenie 
dovolenky u nás. Vyhľadávané sú najmä hrady a zámky, národné kultúrne pamiatky, lyžiarske 
strediská, aquaparky, príroda a iné turistické atrakcie . Veríme, že aj tohtoročná účasť Oravského 
múzea na výstave cestovného ruchu bola výzvou na prilákanie nových turistov, ktorí budú chcieť 
osobne spoznať krásu Oravy i Slovenska. Výstavy cestovného ruchu v susednom Poľsku majú pre 
nás obrovský význam. Odrazilo sa to v posledných rokoch aj na návštevnosti Oravského hradu i 
Oravskej lesnej železnice. Po slovenských návštevníkoch sú poliaci na druhom mieste, čo nás 
opäť veľmi teší,“ povedala riaditeľka Oravského múzea. 

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

 

 

   

 

150. výročie narodenia Ladislava Nádaši Jégého 

Dolný Kubín, 15. 3. 2016 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého 
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, zorganizovalo vedeckú konferenciu Život a dielo 
venovanú 150. výročiu narodenia Ladislava Nádaši Jégého. 
Jednotlivé prednášky a prezentácie, ktoré odzneli na vedeckej konferencii mali za cieľ priblížiť 
všestrannú osobnosť tohto prozaika, dramatika, publicistu a lekára. Na konferencii vystúpili 
zástupcovia Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity 
Komenského v Bratislave, Katolíckej Univerzity a Oravského múzea P.O. Hviezdoslava v Dolnom 



Kubíne. Na konferencií odzneli príspevky PhDr. Vladimíra Petríka, CSc., Mgr. Dany Hučkovej, 
CSc., z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Svoju prácu ďalej prezentovali Mgr. 
Radoslav Raffaj, PhD., z Trnavskej univerzity v Trnave, Mgr. Andrea Draganová zo SAV v 
Bratislave, Mgr. Ľubica Hroncová z Univerzity Komenského v Bratislave, Bohdana Kuzyšinová z 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a Mgr. Daša Lofajová z Oravského múzea. Príspevky, ktoré na 
konferencii odzneli budú zverejnené v elektronickom zborníku. 
Program konferencie bol doplnený o krátku ukážku Jégého tvorby a hudobné vstupy pracovníkov 
a žiakov ŽUŠ P.M.Bohúňa. Podujatia sa zúčastnili okrem širokej verejnosti aj vnučky Ladislava 
Nádaši Jégého a ďalší potomkovia. 
Po ukončení vedeckej konferencie sa uskutočnila malá pietna spomienka pri hrobe prozaika na 
Dolnokubínskom cintoríne, v podobe položenia kvetov na hrob Ladislava Nádaši Jégého. 

zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
www.oravskemuzeum.sk 
literarne@oravskemuzeum.sk 

 

 

Oravské múzeum získalo v Katowiciach prestížne 
ocenenie 

Oravský Podzámok, 21. 3. 2016 - Na medzinárodných turistických trhoch v Katowiciach s 
názvom „GLOBalnie 2016“ sa aj tento rok odprezentovalo Oravské múzeum, ktorého 
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. 

 
Od roku 2007 sa toto podujatie dostalo do povedomia domácich i zahraničných vystavovateľov a 
vzbudzuje čoraz väčší záujem u odbornej či laickej verejnosti. Medzi tohtoročných účastníkov 
patrili zástupcovia nielen z európskych krajín ale i sveta. Partnerskou krajinou bolo Tunisko. 
Okrem pestrej ponuky turisticky zaujímavých destinácií veľtrh prilákal návštevníkov zaujímavým 
sprievodným programom a súťažami o hodnotné ceny. 
Oravské múzeum získalo ocenenie STOISKO GLOBalnie 2016 za najkrajší a najpútavejší stánok 
medzinárodných turistických trhov v Katowiciach . Ústredný motív tvorila koláž z fotografií dvoch 
najnavštevovanejších expozícií Oravského múzea – Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice. 

mailto:literarne@oravskemuzeum.sk


Atraktívnou súčasťou bola pre návštevníkov aj fotomaketa hradnej dámy a hradného pána, ktorá 
pútala nielen deti ale aj dospelých. Veľký úspech mala ochutnávka oravských špecialít – 
tradičného chleba s masťou, údenín a produktov z topinambura. Tím Oravského múzea ponúkal 
široký výber zaujímavých propagačných materiálov, kde okrem svojich expozícií propagoval 
najatraktívnejšie miesta a krásy oravského regiónu. 
O vystavovateľov prejavili značný záujem televízne a rozhlasové stanice, ktoré pripravovali krátke 
vstupy a pozvánky do vysielania. Pre TVS Katowice poskytla rozhovor riaditeľka Oravského 
múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá počas podujatia absolvovala viaceré rokovania s 
partnermi z oblasti cestovného ruchu, s predstaviteľmi mesta Katowice i ďalšími významnými 
organizáciami. Stánok Oravského múzea navštívil aj generálny konzul Slovenskej republiky v 
Poľsku Ivan Škorupa. 
Účasť Oravského múzea na významnom turistickom podujatí priniesla mnoho zaujímavých 
kontaktov pre budúcu spoluprácu. Veríme, že prispeje k zviditeľneniu Oravy a tým k nám priláka 
ďalších zahraničných návštevníkov. 

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

  

 

 

 

Prezentácia Oravského múzea na 
Międzynarodowych targów turystyki w Zabrzu 

Oravský Podzámok, 18.4.2016 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého 
zriaďovateľom je žilinský samosprávny kraj, sa v dňoch 15. - 16. 4. 2016 úspešne prezentovalo 
na VII. ročníku MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI W ZABRZU. Tento veľtrh patrí k 
najvýznamnejším podujatiam venovaným priemyselnému dedičstvu, podzemnej turistike a 
cestovaniu. Osloviť návštevníkov veľtrhu a prilákať záujemcov o cestovanie sa snažili rôzne 
cestovné kancelárie, tour operátori, múzeá, kultúrne inštitúcie, národné cestovné organizácie i 
firmy pracujúce v odvetví cestovného ruchu. 
Oravské múzeum reprezentovalo svoj región prostredníctvom pútavej koláže tematických 
fotografií Oravského hradu a Oravskej lesnej železnice, ktoré predstavujú dve 
najnavštevovanejšie expozície. Jeden z veľkoplošných bannerov bol venovaný aj novej unikátnej 



expozícii - Klenotnici Oravského hradu, ktorá bude návštevníkom sprístupnená od mája 2016. 
Pracovníci OM ponúkali široké spektrum propagačných materiálov nielen svojich expozícií, ale tiež 
rôznych atrakcií v regióne a okolí. Veľkú pozornosť priťahovala aj 3D fotomaketa hradného páru. 
Záujemcovia mohli túto nevšednú kulisu využiť pri fotografovaní a tak sa aspoň na chvíľu 
premeniť na oravskú šľachtu. Ani tento rok nechýbala tradičná ochutnávka domácich špecialít a 
produktov miestnych podnikateľov. 
O Oravu ako pohraničný región bol veľký záujem aj zo strany poľských televízií, pre ktoré 
poskytla rozhovory riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Počas podujatia 
absolvovala ja viaceré významné rokovania s partnermi pracujúcimi v oblasti cestovného ruchu, 
týkajúce sa nadviazania budúcej spolupráce. 
Veríme, že výsledkom účasti Oravského múzea na veľtrhu v poľskom meste Zabrze bude rastúci 
počet zahraničných turistov v oravskom regióne i na celom Slovensku. 

 

 

 

Oravský hrad otvoril sezónu na európskej úrovni 

Oravský Podzámok 30. apríl 2016 – Po necelých dvoch desaťročiach otvoril Oravský hrad pri 
príležitosti 400. výročia najznámejšieho uhorského palatína Juraja Turza unikátne priestory 
prízemia a podkrovia Turzovho paláca. Jedinečná rekonštrukcia financovaná prostredníctvom 
eurofondov a zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja a Oravského múzea v Dolnom Kubíne 
umožní návštevníkom odhaliť ďalší kus tajomnej histórie. „Spolu za viac ako 650-tisíc eur sa nám 
podarilo dokončiť úžasný projekt a priniesť na najnavštevovanejší hrad na Slovensku exkluzívnu 
výstavu klenotov a renesančných pohrebných textílií, ktoré sa našli na hrade počas vykopávok. V 
strednej Európe je to skutočne unikát, preto verím, že si návštevníci možnosť vidieť niečo tak 
ojedinelé vychutnajú a v letnej sezóne, ktorú sme dnes otvorili, ich na hrad zavíta čo najviac,“ 
uviedol žilinský župan Juraj Blanár. 
Ako doplnila riaditeľka Oravského múzea v Dolnom Kubíne Mária Jagnešáková, vystavené 
exponáty ukazujú svet uhorskej aristokracie prostredníctvom jej záľuby vo vzácnych artefaktoch 
a zberateľstve. „Okrem zreštaurovaných interiérov, ktoré odhaľujú napríklad aj krásnu 
renesančnú výmaľbu vo vstupnej miestnosti expozície, atraktívne sú i exponáty, z ktorých môžem 
vyzdvihnúť predovšetkým zásnubný prsteň s diamantom z takmer rýdzeho zlata, ktorý sa našiel 
priamo na hrade. Samozrejme, najväčším lákadlom sú už spomínané textílie, ktoré, ako môžeme 
predpokladať, mohli patriť aj Jurajovi Turzovi. Sú z hodvábu a aby sa nám ich podarilo uchovať v 
čo najlepšom stave, museli sme vybudovať špeciálny klimatizačný systém a harmonogram, kedy 
budú môcť expozíciu vidieť návštevníci, aby neboli odevy vystavené svetelnému žiareniu príliš 
dlhú dobu,“ zdôraznila M. Jagnešáková. 



Počas slávnostného otvorenia Klenotnice a Hradnej dvorany, ako pomenovali na hrade prízemie a 
podkrovie Turzovho paláca, slávnostne otvorili aj vernisáž výstavy „Oravský hrad vo výtvarnom 
umení“. Počas celého víkendu, ktorý sa stal pomyselným otvorením hlavnej turistickej sezóny, 
budú na hrade prebiehať súčasne i tradičné Turzove slávnosti. Pre návštevníkov je v nedeľu 1. 
mája 2016 pripravený bohatý program. „Už od rána ožije nádvorie jarmočným ruchom a v 
priestoroch hradu sa rozozvučí dobová hudba, šermiari ukážu svoje bojové umenie a na svoje 
prídu i priaznivci histórie, ktorí počas programu nahliadnu do života Juraja Turza,“ priblížila 
riaditeľka Oravského múzea v Dolnom Kubíne. Ako ďalej informovala, počas víkendu bude pre 
návštevníkov vstup na nádvorie Oravského hradu zdarma. „Srdečne všetkým pozývam na jeden z 
najkrajších slovenských hradov. Mnoho z nás si ho pamätá najmä z množstva filmových 
rozprávok, ktoré sa tu natáčali, no novootvorené priestory nenájdete zatiaľ v žiadnom filme, 
preto všetkým odporúčam - príďte sa o kráse a európskej úrovni Oravského hradu presvedčiť 
naživo,“ uzavrel J. Blanár. 
Priestory prízemia Turzovho paláca, tzv. Klenotnice, boli zrekonštruované z prostriedkov 
Európskej únie z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika v 
rámci projektu „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“. Partnerom 
projektu bol Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, ktorá na českej 
strane realizovala obnovu bašty a prvej hradnej brány na hrade Pernštejn. Náklady boli vo výške 
235 200 eur. 
Rekonštrukcia nového polyfunkčného priestoru v podkroví Turzovho paláca s názvom Hradná 
dvorana bola realizovaná vďaka ŽSK prostredníctvom európskeho projektu financovaného v rámci 
Regionálneho operačného programu pod názvom „Zveľaďujme a chráňme kultúrne dedičstvo 
našich predkov“. Náklady boli vo výške 326 766,55 eur. 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noc literatúry 2016 

Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny pripravilo v spolupráci s 
mestom Dolný Kubín 3. ročník Noci literatúry v Dolnom Kubíne. Celoeurópsky projekt si v 
mestečku plnom velikánov literatúry získal svojich priaznivcov. Zo súčasných prekladov 
európskych autorov čítali potomkovia významných osobností. Pravnučka L. N. Jégého MUDr. 
Mária Kodajová, čítala v Kaviarni Regnum vitae (Kráľovstvo života) z diela Medzerový plod od 
slovenskej autorky Veroniky Šikulovej. Syn Mila Urbana Ing. Cyril Urban čítal v Obchodnej 
akadémii v Dolnom Kubíne, pred ktorou je umiestnený pamätný kameň významnému 
prekladateľovi ruskej literatúry Mikulášovi Gacekovi, ktorý sa priatelil so spisovateľom Milom 
Urbanom. Ing. Cyril Urban čítal dielo Mitterandov klobúk francúzskeho autora Antoine Loraina. 
Mgr. Michal Babnič, potomok z rodu Zmeškalovcov čítal v priestoroch Café bar Severan dielo 
nemeckej autorky Sibylly Berg. Herečka a koučka Soňa Jány čítala v priestoroch Strediska 
odborného výcviku SOŠ OaS (Starej lekárne) z diela Desza Kosztolányiho Sladká vrahyňa, 
zároveň podujatie pri otvorení i ukončení obohatila nádherným spevom zhudobnených básní 
Milana Rúfusa. V expozícii Čaplovičovej knižnice čítal z diela Andreja Nikolaidisa Syn synovec 
slávneho interpreta Hviezdoslavových veršov Viliama Záborského herec Štefan Bučko. Noc 
literatúry bola sprevádzaná klavírnymi vstupmi talentovaného žiaka ZUŠ P.M. Bohúňa Mareka 
Janigu vedeného pánom učiteľom Matisom. 
„Naskočiť do vlaku s názvom Noc literatúry znamená prežiť dobrodružstvá niekoľkých príbehov v 
priebehu jedného večera“, povedala vo svojom príhovore riaditeľka Oravského múzea P. O. 
Hviezdoslava PaedDr. Mária Jagnešáková, poverená riadením. 
Veríme, že návštevníci Noci literatúry zažili množstvo prekvapení spojených s literárnou históriou 
Oravy i v spoločnosti európskej literatúry. 

zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
www.oravskemuzeum.sk 
marketing@oravskemuzeum.sk 
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Otvorenie výstavy Hájnikova žena 

Dolný Kubín, 7. máj 2016 - Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny 
kraj, otvorilo v pondelok 6. júna vo výstavných priestoroch Pamätného domu T.H. Florina v 
Dolnom Kubíne výstavu s názvom Hájnikova žena. Pracovníčky Literárnovedného oddelenia 
pripravili tento projekt pri príležitosti 130. výročia vydania Hviezdoslavovho rovnomenného 
veľdiela. Výstava približuje prostredie, v ktorom Hájnikova žena vznikla, poukazuje na inšpiračné 
zdroje, proces tvorby a vplyv Hájnikovej ženy na ostatné odvetvia umenia, ako sú divadlo, hudba, 
výtvarné umenie, rozhlas a televízia. Rôzne vystavované predmety a odevy zo zbierok múzea 
vhodným spôsobom sprítomňujú celkovú atmosféru dejstva diela. 
V programe vernisáže zaznela krásna pieseň „Dobre mi, dobre mi,“ v interpretácii Alenky 
Kobušovej, absolventky ZUŠ P.M. Bohúňa v Dolnom Kubíne a pani Otília Štepitová umelecky 
predniesla úryvok z diela Hájnikova žena. Pri príležitosti otvorenia výstavy ocenila pani riaditeľka 
Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková víťazku študentskej audiovizuálnej súťaže s 
názvom „Hviezdoslav našimi očami“, študentku Prešovskej univerzity Bc. Andreu Telúchovú. 
Zároveň bol premietnutý 10-minútový víťazný dokument, ktorý ocenili prítomní srdečným 
potleskom a slovami uznania. Pozitívne ohlasy a záujem o pútavé pracovanie výročia 
prostredníctvom výstavy sprevádzali celú vernisáž. 
Výstava Hájnikova žena je sprístupnená školopovinnej mládeži i širokej verejnosti do 21.augusta 
2016. 

Zdroj: Oravské múzeum 
literarne@oravskemuzeum.sk 
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Otvorenie hlavnej turistickej sezóny v areáli 
Oravskej lesnej železnice 

Oravský Podzámok, 12.5.2016 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na nedeľu 15.5.2016 pre 
návštevníkov Oravskej lesnej železnice zaujímavý program. Podujatie, pri príležitosti slávnostného 
otvorenia hlavnej letnej turistickej sezóny, pod názvom Keď odfúkne lokomotíva začne v areáli 
stanice Tanečník o 12:00 hod.. „Návštevníci sa môžu tešiť na repertoár hudobnej skupiny 
Prešovský dixieland, s ktorou si pripomenieme hity z 20. a 30. rokov minulého storočia, ktoré sú 
skoro také staré a kvalitné ako naša železnica.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. 
Mária Jagnešáková. Svoju zručnosť predvedú remeselníci, variť sa bude guláš a piecť sladké 
karamelky. Nudiť sa nebudú ani tí najmenší. Pripravené sú pre nich zaujímavé hry a získajú aj 
nové vedomosti o prírode. Novinkou tohtoročnej sezóny sú ovečky nachádzajúce sa v areáli 
Tanečník, ktoré pribudli k pávovi korunkatému. 

Vlak s vyhliadkovými jazdami pre turistov bude premávať zo stanice Tanečník na Sedlo Beskyd v 
týchto časových intervaloch: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30, 15:45 hod. a 17:00 hod. 
Tešíme sa na Vašu návštevu. 

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

 

Medzinárodný deň detí v Oravskom múzeu 

Oravský Podzámok, 27.5.2016 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 
ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu 
i Oravskej lesnej železnice zaujímavý program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. 

V dňoch od 29.5 do 2.6.2016 sa návštevníci Oravského hradu môžu tešiť na podujatie 
„Rozprávkový svet“, počas ktorého sa stretnú s rozprávkovými bytosťami z viacerých známych 
rozprávok ako napr. Medovníková chalúpka, Šípková Ruženka, O 12 mesiačikoch a Žabí princ. 
Podujatie v nedeľu (29.5.2016) prebieha od 10:00 do 17:00 hod. a počas pracovných dní (30.5. – 
2.6.2016) od 9:00 do 14:00 hod. 
V expozícií Oravská lesná železnica je v dňoch od 2.6. do 5.6.2016 pre návštevníkov pripravené 
zaujímavé spracovanie rozprávky Červená čiapočka. Počas podujatia sa návštevníci odvezú zo 
stanice Tanečník do stanice Sedlo Beskyd. Rozprávkové jazdy pre turistov budú premávať v 
týchto časových intervaloch: 
Štvrtok – Piatok: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 hod. 
Sobota – Nedeľa: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30, 15:45 hod. a 17:00 hod. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 

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



 

 

 

 

 

 

Seniorenky - sprievodné podujatie v rámci 

Hviezdoslavovho Kubína 

Dolný Kubín, 24.6. 2016 - vo štvrtok 23.júna t.r. sa v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, uskutočnilo v rámci 62. ročníka 

Hviezdoslavovho Kubína sprievodné podujatie pod názvom „Seniorenky“. V príjemnej atmosfére 

literárnej expozície P. O. Hviezdoslava sa predstavilo desať recitátorov, seniorov. Podujatie 

otvorila vedúca Literárno-vedného oddelenia, Mgr. Katarína Ileninová. Okrem prednesu diel 

literárnych klasikov zaznela aj vlastná tvorba recitátorov a taktiež dva prednesy v rodnom jazyku 

(čeština a ruština) recitátoriek. 

Cieľom tretieho ročníka tohto podujatia bolo pripomenúť si a venovať spomienku recitátorom, 

ktorí už nie sú medzi nami, ale zanechali v mnohých nezabudnuteľné spomienky na ich krásny a 

hodnotný umelecký prejav. Medzi osobami, na ktoré sa spomínalo, bol jeden z prvých recitátorov 

Hviezdoslavovho Kubína Jozef Mladoň. Taktiež sme si pripomenuli pani Elenku Burákovú a 

evanjelického pána farára Štefana Jakobyho, ktorí boli členmi Poetického divadla pri Oravskom 

múzeu. Ich dôstojný nezabudnuteľný prejav a charizmatické hlasy tešili účastníkov kultúrno-

spoločenských podujatí Oravského múzea pri každej významnej udalosti. 

 



Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava 

literarne@oravskemuzeum.sk 

www.oravskemuzeum.sk 

  

 

 

Letné prázdniny v Oravskom múzeu 

Oravský Podzámok, 30.6.2016 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na prvý prázdninový víkend pre 

návštevníkov Oravského múzea bohatý kultúrny program. 

„Ak sa chcete báť, doporučujeme vám nočnú prehliadku „Noc krvavej grófky“, ktorá je venovaná 

známej grófke Alžbete Bathory a jej praktikám. Počas prehliadky sa návštevníci oboznámia s 

výpoveďami svedkov, ktorí zažili zverstvá grófky na vlastnej koži a vyskladajú Vám tak mozaiku 

príbehu ženy zapísanej v Guinnessovej knihe rekordov ako najmasovejšej vrahyne všetkých čias. 

Prehliadka začína v piatok 1. júla o 21.00 hodine. 

Prvý víkend prázdnin sa na Oravskom hrade v rámci prehliadky predstaví sokoliarska skupina 

BIATEC z Banskej Bystrice, ktorá predstaví niekoľko dravcov z radu vtákov. Vystúpenie bude o 

10:00h, 12:00h, 14:00h a 16:00h. 

Pre návštevníkov Oravského múzea sme pripravili bohatý prázdninový víkend plný zážitkov a 

napätia. Milovníkom strachu odporúčam nočnú prehliadku Oravského hradu a novinkou na 

Oravskej lesnej železnici, budú jazdy drezinou po úvratiach až do skanzenu vo Vychylovke.“, 

povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, 

Od 1.7.2016 sa budú môcť návštevníci previezť drezinou po celom úvraťovom úseku lesnej 

historickej železnice z Oravy na Kysuce a späť s prestupom na Sedle Beskyd. V drezine bude 

kapacita 5 miest vyhradených pre návštevníkov z Oravy a 5 miest pre návštevníkov z Kysúc. 

Oravské múzeum ponúkne návštevníkom jednu jazdu cez týždeň o 11.00h a dve cez víkend a to 

o 11.00h a 13.00h. Celá jazda aj s prestávkou v skanzene bude trvať cca 3 hodiny. Návštevníci 

môžu navštíviť aj skanzen vo Vychylovke. Cestovný poriadok drezín a vlakov na Orave a na 

Kysuciach je zosúladený tak, aby cestujúci mohli medzi nimi prestúpiť. 

Podrobný cestovný poriadok nájdete na stránke Oravského múzea, v časti Oravská lesná 

železnica - cestovný poriadok. 

http://www.oravskemuzeum.sk/


Cestovné lístky si cestujúci zakúpia na každej železnici zvlášť. Cena lístka na oravskom úseku 

zostáva nezmenená a je stanovená platným cenníkom Oravského múzea. Cena lístka na kysuckej 

strane je stanovená podľa platného cenníka Kysuckého múzea. Doporučujeme návštevníkom, aby 

si lístky na jazdu z Oravy na Kysuce zarezervovali na Oravskej lesnej železnici na tel. čísle 

0435524891. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!  

 

 

 

 

Deň v stredoveku na Oravskom hrade 

Oravský Podzámok, 26. 7. 2016 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 

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

na nedeľu 31.7.2016 podujatie pod názvom „Deň v stredoveku“ so začiatkom o 12:00 hod. 

„Prostredníctvom zaujímavého kultúrneho programu sa prenesieme naspäť do stredoveku a 

návštevníci uvidia vtedajší spôsob života, boja, zábavy. Pre deti sú pripravené interaktívne úlohy 

po zvládnutí ktorých, budú pasovaní za rytierov Dračieho rádu.“, povedala riaditeľka Oravského 

múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. 

Program na Hlavnom nádvorí bude prebiehať od 12:00 do 17:00 hod. Skupina historického 

šermu Tostabur Espadrones predstaví život rytierov, zbroj, techniky boja, ukážky práce s koňom. 

Súčasťou programu bude historická módna prehliadka, dobová hudba i vtipné scénky. Pre deti je 

pripravená aktivita „Staň sa rytierom Dračieho rádu“, ktorá spočíva v zvládnutí skúšky odvahy, 

skúšky chrabrosti a skúšky šikovnosti. Úspešní kandidáti budú pasovaní za rytierov Dračieho rádu 

a získajú odznak Dračieho rádu. Realizácia tejto aktivity je pokračovaním udržateľnosti projektu 

„História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Počas celého dňa bude na nádvorí prebiehať 

historický remeselný jarmok, kde remeselníci predvedú svoju zručnosť. 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

www.oravskemuzeum.sk 

marketing@oravskemuzeum.sk 
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Miroslav Knap – Raj Fantázie a labyrint snov 

Oravský Podzámok, 12.august 2016 - Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský 

samosprávny kraj, uvedie slávnostne v nedeľu 14.8.2016 na Oravskom hrade do života knihu 

renomovaného historika umenia PhDr. Ľubomíra Podušela „Miroslav Knap Raj Fantázie a labyrint 

snov“ za prítomnosti Miroslava Knapa, autora knihy Ľubomíra Podušela a významného 

slovenského výtvarníka Dušana Kallaya. Súčasne bude na Oravskom hrade prebiehať podujatie 

„Knižnica vzácna pokladnica“, na ktorom návštevníci uvidia ukážky historických tlačí 18.-19. 

storočia, kópie iniciál prvotlačí, rukopisov z 15.storočia, historických máp, príklady pergamenovej 

väzby a zaujímavé informácie spojené s knihami. V Hradnej dvorane Oravského hradu bude 

otvorená výstava „Oravský hrad očami Miroslava Knapa“. Hlavným odkazom vystavených diel –

plagáty, obrazy, grafiky bude motív hradu previazaný s rozprávkovou tématikou. Súčasťou 

programu bude v Kaplnke sv. Michala koncert „Ťažkej muziky“ z Terchovej, ktorá je zapísaná v 

zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Za svoju výtvarnú tvorbu získal oravský 

umelec Miroslav Knap mnoho cien a uznaní nielen doma ale aj v zahraničí. Jeho výtvarné dielo 

prináša dôkaz o vysokej profesionalite, neopakovateľnej miere poetickej imaginácie a básnického 

nazerania na svet. Má svoj autentický pôvod a duchovné formy zhmotnené vo farbe a tvare. Jeho 

diela sú plné snového mysticizmu a pokoja. Maliar nás nimi oslovuje, vyzýva k dialógu a zároveň 

vzbudzuje pocity úžasu. „Toto bude už tretia výstava Miroslava Knapa v priestoroch Oravského 

hradu. Z predchádzajúcich skúsenosti vieme, že návštevníci vnímajú jeho tvorbu veľmi pozitívne 

a optimistický. Teší nás, že medzinárodná klientela z celého sveta sa môže zoznámiť s jedinečnou 

tvorbou talentovaného umelca svetových rozmerov.“, povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária 

Jagnešáková. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

www.oravskemuzeum.sk 

marketing@oravskemuzeum.sk 

 

V mesiaci október prístupná iba časť expozícií 

Oravského múzea 

Oravský Podzámok, 29.9.2016 – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, ktorého 

zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v nedávnej minulosti začalo s náročným projektom 

reštaurovania Thurzovho paláca. Po úspešnom reštaurovaní prízemia, ktoré bolo korunované 

zriadením novej hradnej expozície – samostatného okruhu Klenotnice Oravského hradu, došlo i k 

adaptácii podkrovia Thurzovho paláca tzv. Hradnej dvorany na polyfunkčné múzejné využitie s 

reštaurovaním všetkých pamiatkovo cenných detailov, ktoré boli prezentované v priestore. 

Pokračovaním prác bolo reštaurovanie prvej miestnosti na poschodí Thurzovho paláca, ktorou je 

priechodná miestnosť medzi Prvou hradnou galériou a emporou Kaplnky sv. Michala, kde sa 

zachovali fragmenty cennej renesančnej maľby. V závere tohto roku má Oravské múzeum 

ambíciu nadviazať na tieto úspešné aktivity reštaurovaním ďalších priestorov poschodia 

Thurzovho paláca. Keďže súčasťou zámeru je aj jeho exteriérová obnova, Oravské múzeum musí 

realizovať predpísané pamiatkové výskumy. Všetky uvedené skutočnosti predstavujú režijne 

náročnú a odborne fundovanú činnosť, ktorú múzeum plánuje vzhľadom k vhodným klimatickým 

mailto:marketing@oravskemuzeum.sk


podmienkam začať už v mesiaci október. Ďalšie špecializované práce sa budú vykonávať aj v 

expozičných priestoroch Obytnej veže a Dubovského paláca, kde sa bude realizovať komplexná 

údržba mechanický deštruovaných podláh (brúsenie, náter). Vzhľadom na všetky uvedené 

skutočnosti nebudú od 1.októbra až do odvolania niektoré časti expozícií Oravského hradu pre 

verejnosť prístupné. Návštevníci budú mať v tomto období možnosť prezrieť si expozície Dolného 

hradu, Stredného hradu. 

Pred začiatkom zimného obdobia je nevyhnutná realizácia prác aj na Oravskej lesnej železnici, 

kde budú prebiehať intenzívne opravy spojené s demontážou a výmenou koľajníc, drevených 

podvalov, dosypávaním štrku a podbíjaním koľajníc a úpravou smeru. Charakter týchto prác je 

podmienený stálym počasím, keď teploty nesmú dosahovať mínusové hodnoty. Z tohto dôvodu 

bude v mesiaci október Oravská lesná železnica pre verejnosť zatvorená. 

Návštevníkom ďakujeme za pochopenie. Hlavnou úlohou a poslaním múzea nie je len prezentácia 

kultúrnych pamiatok ale aj ich ochrana a uchovanie pre ďalšie generácie. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

www.oravskemuzeum.sk 

marketing@oravskemuzeum.sk 

 

95. výročie úmrtia veľkého básnika P. O. 

Hviezdoslava 

Dolný Kubín, 8.11. 2016 - Oravské múzeum POH v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je 

Žilinský samosprávny kraj, si dnešný deň pripomenulo 95. výročie úmrtia veľkého básnika Pavla 

Országha Hviezdoslava, pietnym aktom. Pracovníčky múzea vzdali hold velikánovi slovenskej 

poézie položením smútočného venca na jeho hrob a zapálením sviečky. Pavol Országh 

Hviezdoslav naposledy vydýchol v Dolnom Kubíne 8. novembra 1921. Jeho telesné pozostatky sú 

uložené na miestnom historickom cintoríne, v blízkosti ďalších významných dejateľov. 

Literárnu expozíciu venovanú životu a dielu barda slovenskej literatúry navštevujú počas 

školského roka hlavne skupiny školopovinnej mládeže z celého Slovenska. Počas letných 

mesiacov prichádzajú organizované skupiny záujemcov, rodiny s deťmi a okrem domácich aj 

návštevníci aj z Česka, Poľska a Maďarska. V tomto roku majú možnosť v expozícii vidieť krátke 

audiovizuálne diela na tému „Hviezdoslav našimi očami,“ ktoré sú zároveň zverejnené na webovej 

stránke múzea. 

Zdroj: Literárnovedné odd. 

Oravské múzeum POH 

literarne@oravskemuzeum.sk 
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OKO/Oko-Kultúra-Objekt/ – medzinárodná 

študentská výstava v Hradnej dvorane Oravského 

hradu 

Oravský Podzámok, 15.november 2016 - Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je 

Žilinský samosprávny kraj, v piatok 11.11.2016 v Hradnej dvorane Oravského hradu slávnostne 

zahájilo otvorenie medzinárodnej študentskej výstavy „OKO /Oko-Kultúra-Objekt/“. Výstava je 

výsledkom dlhoročnej spolupráce Oravského múzea, Žilinského samosprávneho kraja a poľského 

mesta Zabrze. Výstava bola otvorená za prítomnosti riaditeľky Oravského múzea PaedDr.Márie 

Jagnešákovej, riaditeľa Spojenej školy v Nižnej Ing. Petra Smolára a riaditeľa Szkoly plastycznej 

zo Zabre Mgr. Wojciecha Wernera. Do projektu sa aktívne zapojili študenti spomínaných škôl. V 

utorok 8.11.2016 navštívili Oravský hrad, ktorý bol hlavným impulzom pre ich tvorbu a 

prostredníctvom prezentácie nadobudli základné informácie o expozíciách Oravského múzea. V 

nasledujúcich dvoch dňoch tvorili diela viacerými technikami – linoryt, lept, počítačová grafika, 

fotografia a priestorový objekt. Výsledné diela z rúk slovenských a poľských študentov potvrdili 

ich obrovský talent, predstavivosť a nesmiernu húževnatosť, ktorá sa pretavila do zaujímavého a 

netradičného pohľadu na národnú kultúrnu pamiatku Oravský hrad. Výstava bude pre verejnosť 

prístupná do 6.1.2017. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

www.oravskemuzeum.sk 

marketing@oravskemuzeum.sk 

   



Vyhodnotenie súťaže Hviezdoslav našimi očami 

Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj pripravilo študentskú 
súťaž pod názvom Hviezdoslav našimi očami. Predmetom súťaže bolo vytvorenie audiovizuálneho 
diela, ktoré pútavým spôsobom priblíži osobu slovenského básnika P. O. Hviezdoslava. 
Do súťaže bolo zaslaných sedem videí, z ktorých porota zložená z pracovníkov Oravského múzea 
zvolila víťaznú prácu. Hlavnú cenu v podobe finančnej odmeny získala Andrea Telúchová, 
študentka Prešovskej univerzity. Prostredníctvom fotografií a vlastných záberov priblížila 
najdôležitejšie medzníky života Hviezdoslava. Obraz je doplnený hovoreným slovom a úryvkami 
Hviezdoslavových básní. Riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková sa rozhodla 
udeliť vecné ceny aj ďalším dvom zaujímavo spracovaným audiovizuálnym prácam, ktorých 
autormi sú Dalibor Rampáček z Trnavskej univerzity a Zuzana Maľáková zo Strednej umeleckej 
školy v Kežmarku. Dalibor Rampáček sa snažil pomocou obrázkov, videí, zvukových nahrávok a 
efektov spracovať najvýznamnejšie medzníky Hviezdoslavovej tvorby a života. Animovaná práca 
Zuzany Maľákovej je spracovaná hravou formou, ktorá zaujme hlavne mladších divákov. 
Odovzdanie hlavnej ceny sa uskutoční dňa 6. júna 2016 vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne, v 
rámci vernisáže výstavy Hájnikova žena. Ocenené videá budú zverejnené na webovej stránke 
múzea. 

Zdroj: Oravské múzeum 
Literárnovedné odd. 
literarne @oravskemuzeum.sk 

  

  

V mesiaci október prístupná iba časť expozícií 

Oravského múzea 

Oravský Podzámok, 29.9.2016 – Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, ktorého 

zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v nedávnej minulosti začalo s náročným projektom 

reštaurovania Thurzovho paláca. Po úspešnom reštaurovaní prízemia, ktoré bolo korunované 

zriadením novej hradnej expozície – samostatného okruhu Klenotnice Oravského hradu, došlo i k 

adaptácii podkrovia Thurzovho paláca tzv. Hradnej dvorany na polyfunkčné múzejné využitie s 

reštaurovaním všetkých pamiatkovo cenných detailov, ktoré boli prezentované v priestore. 

Pokračovaním prác bolo reštaurovanie prvej miestnosti na poschodí Thurzovho paláca, ktorou je 

priechodná miestnosť medzi Prvou hradnou galériou a emporou Kaplnky sv. Michala, kde sa zachovali 

fragmenty cennej renesančnej maľby. V závere tohto roku má Oravské múzeum ambíciu nadviazať na 

tieto úspešné aktivity reštaurovaním ďalších priestorov poschodia Thurzovho paláca. Keďže súčasťou 

zámeru je aj jeho exteriérová obnova, Oravské múzeum musí realizovať predpísané pamiatkové 



výskumy. Všetky uvedené skutočnosti predstavujú režijne náročnú a odborne fundovanú činnosť, 

ktorú múzeum plánuje vzhľadom k vhodným klimatickým podmienkam začať už v mesiaci október. 

Ďalšie špecializované práce sa budú vykonávať aj v expozičných priestoroch Obytnej veže a 

Dubovského paláca, kde sa bude realizovať komplexná údržba mechanický deštruovaných podláh 

(brúsenie, náter). Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti nebudú od 1.októbra až do odvolania 

niektoré časti expozícií Oravského hradu pre verejnosť prístupné. Návštevníci budú mať v tomto 

období možnosť prezrieť si expozície Dolného hradu, Stredného hradu. 

Pred začiatkom zimného obdobia je nevyhnutná realizácia prác aj na Oravskej lesnej železnici, kde 

budú prebiehať intenzívne opravy spojené s demontážou a výmenou koľajníc, drevených podvalov, 

dosypávaním štrku a podbíjaním koľajníc a úpravou smeru. Charakter týchto prác je podmienený 

stálym počasím, keď teploty nesmú dosahovať mínusové hodnoty. Z tohto dôvodu bude v mesiaci 

október Oravská lesná železnica pre verejnosť zatvorená. 

Návštevníkom ďakujeme za pochopenie. Hlavnou úlohou a poslaním múzea nie je len prezentácia 

kultúrnych pamiatok ale aj ich ochrana a uchovanie pre ďalšie generácie. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

www.oravskemuzeum.sk 

marketing@oravskemuzeum.sk 
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Vianočné seniorenky 

Dolný Kubín, 6.12. 2016 - Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je 

Žilinský samosprávny kraj, v predvečer Mikuláša pondelok 5.12.2016 usporiadalo v expozícií P. O. 

Hviezdoslava v spolupráci so združením Femina literárno-hudobné pásmo s názvom Vianočné 

Seniorenky. V programe vystúpilo sedem recitátorov seniorov, ktorí okrem známych slovenských 

autorov prezentovali aj vlastnú tvorbu. Podujatie spestril folklórny súbor Nezábudky hudobnými 

vstupmi v podobe vianočných piesni. Prítomní odmenili vystupujúcich srdečným potleskom. 

Sprievodným podujatím bola výstava vianočných medovníčkov s ukážkou zdobenia. 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

literarne@oravskemuzeum.sk 

www.oravskemuzeum.sk 

 

 

 

Oravské múzeum získalo podporu FPU 

Dolný Kubín, 8. december 2016 - Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je 

Žilinský samosprávny kraj, získalo v druhom polroku 2016 z Fondu na podporu umenia (FPU) 

finančné prostriedky na modernizáciu depozitárov Literárnovedného oddelenia. 

Modernizácia depozitárov Literárnovedného oddelenia povedie k trvalému uloženiu vzácnych 

zbierkových predmetov literárnej povahy a starých vzácnych tlačí a rukopisov Čaplovičovej 

knižnice, uložených v budove Oravského múzea v Dolnom Kubíne. 

Fond na podporu umenia vyčlenil na tento účel čiastku 12 000 EUR, vďaka čomu bolo možné 

vybudovať nový moderný depozitár a nahradiť starý úložný systém pre rukopisné a tlačené 

dokumenty. Vďaka finančnej podpore FPU sú vystavené zbierkové predmety chránené moderným 

kamerovým systémom. 

http://www.oravskemuzeum.sk/


Modernizácia a vybavenie depozitárnych priestorov povedie k zvýšenej ochrane zbierkového 

fondu a jeho zachovanie pre ďalšie generácie. 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

www.oravskemuzeum.sk 

literarne@oravskemuzeum.sk 

 

 

Vyhodnotenie turistickej sezóny 2016 v Oravskom 

múzeu 

Návštevnosť 

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

samosprávny kraj, tento rok zaznamenalo významný nárast počtu návštevníkov vo svojich 8 

expozíciách. V roku 2016 expozície múzea navštívilo 241 079 turistov, čo je nárast o cca 8% 

oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna 

pamiatka Oravský hrad s návštevnosťou 182 334 osôb čo je nárast oproti minulému roku (162 

381osôb) o cca 11%. Výrazný nárast návštevníkov sme zaznamenali aj na Oravskej lesnej 

železnici, kde sa podiel návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o cca 5% (37 489 

návštevníkov). Od otvorenia Oravskej lesnej železnice v máji 2008 (14 928 turistov) sa zvýšila o 

viac ako 60,18%. Návštevnosť v ostatných expozíciách Oravského múzea bola nasledovná: 

Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava (6 743), Pamätný dom M. Kukučina (5 511), Expozícia 

Hájnikovej ženy (2 948), Expozícia Život a dielo Mila Urbana (2 868), Expozícia Čaplovičovej 

knižnice (1788), Pamätný dom T. H. Florina (1 398). Prvé miesto v návštevnosti podľa národnosti 

patrí domácemu obyvateľstvu (cca 86,32%), nasledujú Poliaci (cca 9,43%), Česi (cca 1,13%), 

Maďari (cca 1,03%), Rusi (cca 0,2%) a v menšej miere ostatné národnosti ako napr.: Taiwan, 

Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Japonsko, Izrael, Kanada a pod. 

 

Štatistické zaujímavosti 

• Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol mesiac august s návštevnosťou 46530 

osôb 

• Najvýraznejší mesačný nárast 21,43% v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný 

v mesiaci júl (46374) 

• Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas celého roku bola cca 505 osôb 

• Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas mesiacov júl-august bola cca 1500 osôb 

mailto:literarne@oravskemuzeum.sk


• Najnavštevovanejším dňom Oravského hradu bol 1.máj (3296) – v tento deň počas otváracích 

hodín každú minútu do hradu vstúpilo priemerne cca 6 osôb. 

 

Novinky 

Rok 2016 sa v Oravskom múzeu i celej Žilinskej župe niesol v duchu 400. výročia úmrtia Juraja 

Thurza. 

• „Klenotnica Oravského hradu“ - verejnosti sa po rokoch naskytla príležitosť opätovne vidieť 

novozreštaurované expozičné priestory prízemia Thurzovho paláca, takzvanú „Klenotnicu 

Oravského hradu“ s unikátnymi zbierkovými predmetmi ako napr. renesančné pohrebné textílie, 

pochádzajúce z hradných krýpt, vzácny renesančný prsteň so vsadeným diamantom, ako aj 

množstvo ďalších atraktívnych exponátov. 

• „Hradná dvorana“ – verejnosti sa sprístupnil podkrovný priestor Thurzovho paláca adaptovaný 

na polyfunkčnú miestnosť s využitím na výstavné a interaktívne účely, nazvaný „Hradná 

dvorana“. Tieto unikátne priestory prízemia a podkrovia Thurzovho paláca boli predstavené 

návštevníkom pri otvorení letnej turistickej sezóny počas Thurzových slávností. 

• Pamätná zberateľská minca - pri príležitosti spomínaného výročia vydala Národná banka 

Slovenska pamätnú zberateľskú mincu s motívom Juraja Thurza. 

• Nové okruhy Oravského hradu - od začiatku hlavnej letnej turistickej sezóny sa pre 

návštevníkov Oravského hradu pripravili tri okruhy (Základný okruh, Malý okruh – Klenotnica 

Oravského hradu a Veľký okruh). Nové expozičné priestory „Klenotnicu Oravského hradu“, 

prístupnú návštevníkom iba v mesiacoch máj – október si prišlo pozrieť 29 893 návštevníkov. 

• Prepojenie úvraťového systému z Oravy do Kysúc – od 1.7.2016 bol prepojený úvraťový úsek 

medzi Oravskou lesnou železnicou a Historickou lesnou úvraťovou železnicou vo Vychylovke s 

prestupom na stanici Sedlo Beskyd 

• On-line predaj lístkov na podujatia – v priebehu hlavnej letnej sezóny sa zaviedol on-line 

predpredaj vstupeniek na podujatia 

• Nové podujatia – do sezóny 2016 sme zaradili podujatia s novou tématikou ako napr. „Lovu 

zdar“, „Knižnica vzácna pokladnica“, „Keď sa zotmie na Oravskom hrade“, „Fujarôčka moja“ 

  

Podujatia 

Oravské múzeum v roku 2016 zorganizovalo: 

• 59 programových aktivít 

• 65 kultúrno-vzdelávacích a výchovných aktivít 

• 19 výstav, z toho 11 vlastných, 3 reprízy a 5 prevzatých 

Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili nočné prehliadky Oravského hradu („Drakula – upír 

Nosferatu“ - 1150 osôb), podujatia pre deti („Rozprávkový svet na Oravskom hrade“ – 6213 osôb 

, „Rozprávkový vláčik“- 2002 osôb, „Mikuláš na Oravskom hrade – 1132 osôb, „Tajomný hrad“- 

829 osôb ) víkendové podujatia Oravského hradu a OLŽ („Thurzove slávnosti -4772 osôb, „Deň v 

stredoveku“ – 2446 osôb a ďalšie). 

  



Propagácia 

Na sezónu v roku 2016 pripravilo Oravské múzeum komplexnú ponuku propagačných materiálov 

o všetkých expozíciách vo viacerých jazykových mutáciách, ktoré boli návštevníkom dostupné 

bezplatne v jednotlivých expozíciách múzea, v TIKoch (Dolný Kubín, Trstená, Zuberec, 

Námestovo, Terchová a iné) a hotelových zariadeniach. Múzeum sa aktívne prezentovalo na 

štyroch výstavách cestovného ruchu (Viedeň, Wroclaw, Katowice, Zabrze) i na podujatiach našich 

cezhraničných partnerov (Krakov, Nový Jičín). Návštevníci mohli informácie vyhľadať aj na 

webstránke www.oravskemuzeum.sk a na facebooku. Verejnosť bola o dianí v múzeu 

informovaná aj z viacerých televíznych reportáži umiestnených v hlavnom spravodajstve. V 

priebehu roku bolo v tlači, rozhlase a televízií uverejnených celkom 99 príspevkov. Formou 

internetu a direct mailingu to bolo 26330 príspevkov. 

  

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 

www.oravskemuzeum.sk 

marketing@oravskemuzeum.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


