
Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny 

Vážení účastníci podujatí Národopisného roka,  
do rúk sa Vám dostávajú organizačné pokyny k účasti na programových podujatiach Múzea slovenskej 
dediny. Prílohou je zoznam s kontaktnými údajmi na organizátorov jednotlivých podujatí. Tešíme sa 
Vašej doterajšej priazni voči Múzeu slovenskej dediny a pevne dúfame v ďalšiu spoluprácu v roku 2017.  
 

Pravidlá účasti na podujatiach v Múzeu slovenskej dediny:  

1. Základnému poslaniu Múzea slovenskej dediny (t.j. uchovávaniu a prezentácii hodnôt kultúrneho 
dedičstva) musí zodpovedať sortiment výrobkov, vychádzajúci z tradícií ľudových výrob a remesiel. 
Účasť výrobcov a predajcov na podujatiach preto podlieha výberu a je neodvolateľne v právomoci 
organizátora.  

2. Výrobcovia sa nahlasujú individuálne organizátorovi podujatia dva týždne vopred. Príchod 
nenahlásených výrobcov a mimoriadny vstup vozidiel do areálu múzea je počas programu neprípustný. 
Výrobcovia a predajcovia, ktorí sa hlásia prvýkrát, uvedú sortiment svojich výrobkov a priložia jeho 
fotografie (prípadne fotografie spôsobu zhotovenia výrobkov).  

3. Účasť na programoch v štylizovanom ľudovom odeve s celodenným predvádzaním ukážok výroby je 
vítaná a nepodlieha výberu vstupného 2,50€. Vystavovať a predávať nenahlásený tovar je neprípustné. 
Výrobcovia a predajcovia sú povinní rešpektovať pridelené miesto, ktoré po skončení podujatia vyčistia 
od prípadných odpadkov. Vešanie alebo pripevňovanie výrobkov na objekty a iné architektonické prvky 
je neprípustné.  

4. Poplatok za účasť predajcov, ktorí nerealizujú demonštračné ukážky výroby, je 2,50 € (cena 
vstupného), pokiaľ ju nestanovuje inak aktuálny cenový výmer SNM v Martine. Norma veľkosti jedného 
predajného stánku je 6 m2. Poplatky za odbery vody a elektrickej energie sú 2,50 €, pokiaľ ich 
nestanovuje inak aktuálny cenový výmer.  

5. Vstup do areálu vozidlom za účelom vyloženia tovaru počas podujatí je výhradne v čase 8.00 – 9.00 
hod.(máj – október) a 9.00 – 10.00 hod. (november – apríl). Do 9.00 hod. (máj – október) a do 10.00 
hod. (november – apríl) zaparkovať vozidlá na vyhradenom služobnom parkovisku MSD podľa 
inštruktáže strážnika. V čase 10.00 – 16.00 hod. je prísne zakázané pohybovať sa vozidlom v areáli MSD 
(nakladanie tovaru je prípustné až po 16.00 hod.), odstaviť vozidlá, alebo príslušenstvo v areáli. V 
prípade neoprávneného výskytu a pohybu vozidiel v areáli v tomto čase bude priestupok riešený v 
súčinnosti s políciou.  

6. Pri presune vozidlom po areáli za účelom vykladania a nakladania tovaru pred a po akcii, prísne 
dodržiavať určené cestné trasy múzea, neprechádzať po drevených mostíkoch pred objektmi a dbať so 
zvýšenou opatrnosťou na expozičné objekty a exteriérové konštrukčné prvky.  

7. Dodržiavať protipožiarne a bezpečnostné opatrenia múzea (zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, 
zákaz fajčenia mimo určených miest v priestoroch krčmy z Oravskej Polhory).  

8. Rešpektovať všetky pokyny organizátorov podujatí a strážnej služby.   

9. V prípade porušenia pravidiel interného poriadku si organizátori vyhradzujú právo nepovoliť účasť 
výrobcov a predajcov na ďalších podujatiach.  

 
V Martine, 19. 1. 2017     Mgr. Katarína Očková 
       Kurátorka – vedúca Múzea slovenskej dediny 



KALENDÁRIUM PODUJATÍ XXVII. NÁRODOPISNÉHO ROKA 2017 
 

26. február 
Už sa fašiang kráti 
Obchôdzka tradičných masiek, pochovávanie basy a iná fašiangová veselosť. 
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk 

9. apríl 
Veľká noc na dedine 
Vynášanie Moreny a prinášanie letka v podaní detských folklórnych súborov, predveľkonočné a 
veľkonočné zvyky, ukážky zdobenia kraslíc, veľkonočná šibačka a oblievačka.  
Kontakt: PhDr. Anna Kiripolská, 043/24 58 112, anna.kiripolska@snm.sk 

30. apríl 
Láska na dedine 
Stavanie májov a ľúbostné zvykoslovie v podaní folklórnych súborov a ľudových hudieb.  
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk  

14. máj   
Te prindžaras amen / Spoznajme sa 
Folklór, zvyky a tradičná i súčasná umelecká a remeselná výroba Rómov.  
Kontakt: Mgr. Adriana Daneková, 043/43 83 294, 0908 902 650, adriana.danekova@snm.sk 
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk 

28. máj 
Detská nedeľa 
Vystúpenie detských folklórnych súborov, putovanie rozprávkou, súťaže, tombola – všetko pre detských 
návštevníkov. 
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk 

11. jún 
Turčianske slávnosti folklóru 
33. ročník folklórneho festivalu Turca - festival folklórnych súborov, detských folklórnych súborov, 
vidieckych folklórnych skupín, ľudových hudieb a sólistov inštrumentalistov. Ukážky tradičnej ľudovej a 
umeleckej výroby. 
Kontakt: Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká, 043/41 33 153, 0907 494 708, 
palovcikova.zathurecka@gmail.com 
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk 
 
24. jún 
Na svätého Jána 
Prezentácia obyčají spojených s oslavou letného slnovratu. 
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/24 58 113, radovan.sykora@snm.sk 

9. júl 
Turčianska harmonika 
15. ročník podujatia, venovaného interpretom hry na harmoniku a heligónku z Turca a susedných 
regiónov. 
Kontakt: Mgr. Martin Bačiak, 0907 846 808, baciakm@gmail.com 
Výroba a predaj: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk 
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23. júl 
Ľanová nedeľa 
Spracovanie ľanu a ovčej vlny, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre.  
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk 

13. august 
Liptovská nedeľa 
Tradičná kultúra, folklór, zvyky a ľudová umelecká výroba regiónu Liptov. 
Kontakt: Mgr. Katarína Očková, 043/24 58 114, 0908 902 651, katarina.ockova@snm.sk 

27. august 
Dožinky 
Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy 
tradičných jedál z obilnín. 
Kontakt: Mgr. Radovan Sýkora, 043/24 58 113, radovan.sykora@snm.sk 

10. september 
Človek a príroda 
„Človek pre prírodu, nielen príroda pre človeka.“ Poznávanie, ochrana a prezentácia krás živej a neživej 
prírody. 
Kontakt: Mgr. Andrej Bendík, PhD., 043/24 55 111, andrej.bendik@snm.sk  
Výroba a predaj: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk 

24. september 
Michalský jarmok 
Tradičné jarmočné stretnutie s ľudovo-umeleckými výrobcami a remeselníkmi zo severozápadného 
Slovenska a iných regiónov. 
Kontakt:   
Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk 
Mgr. Nadja Balošáková, 043/24 54 000, nadja.balosakova@snm.sk 

15. október 
Keď sa zima opýta 
Ukážky tradičného spracovania a využitia poľnohospodárskych plodín pred zimným uskladnením, 
zemiaky v tradičnej a súčasnej kultúre, ochutnávky zemiakových jedál. 
Kontakt: Ing. Jaroslava Ďurdíková, 043/24 58 115, 0908 615 067, jaroslava.durdikova@snm.sk 

10. december 
Vianoce na dedine 
Predvianočné a vianočné zvyky, obchôdzky koledníkov a Mikuláša s anjelom a čertom, výroba 
vianočných ozdôb, pečenie vianočných oblátok, zdobenie medovníkov. 
Kontakt: Mgr. Tatiana Kadlecová, 043/24 58 112, tatiana.kadlecova@snm.sk 
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