
 
ORAVSKÁ GALÉRIA V DOLNOM KUBÍNE 

Galeria regionalna z zasięgiem wojewódzkim dla kraju Žilina została załoŜona w roku 1965. 
Orawska Galeria z liczbą 8000 dzieł sztuki naleŜy do najwaŜniejszych publicznych, galeriowych instytucji na 
Słowacji.Oprócz Dolného Kubína Galeria Orawska posiada trwałe ekspozycje: Sztuka tradycyjna na Slanickiej 
wyspie sztuki nad Jeziorem Orawskim oraz galerie Márie Medveckej w Tvrdošíne. 

 

TRWAŁE EKSPOZYCJE 
 

SLANICKÁ WYSPA SZTUKI, JEZIORO ORAWSKIE, NÁMESTOVO   
/SLANICKÝ OSTROV UMENIA, ORAVSKÁ PRIEHRADA/          N49°24'0.33"  E19°30'50.12"   
W cudownej przyrodnej sceneri Slanická wyspa sztuki w samym środku jeziora Orawskiego są lokalizowane 
stałe ekspozycje sztuki ludowej ze zbiorów galerii Orawskiej. Z pięciu osad, które na zawsze zniknęły pod 
wodami jeziora orawskiego w roku 1953   zachował się tylko barokowy kościuł z Kalwarią, który kiedyś był 
dominantą osady Slanica. Pare lat później powstała myśl załoŜenia trwałej ekspozycji galerii orawskiej, gdzie 
została zainstalowana ekspozycja „Słowacka tradycyjna sztuka ludowa rzeźba i malarstwo“. W kościelnym 
interieze z klasycystyczną fasadą jest lapidarium „Orawskiej twórczości kamiennej z XVIII i  XIX wieku“. W byłym 
grobowcu jest zainstalowana ekspozycja historii zatopionych osad oraz budowy zapory Orawskiej. 
Ekspozycja swoją unikalnością jest jednym z najbardziej odwiedzanych miejsc Orawy równiesz dzięki stałemu 
i częstemu połączeniu statku „OG SLANICA“, który pływa pomiędzy wyspą sztuki i przystanią na Slanickej 
Osade w sezonie (od 15.5. do 15.09.).  

Otwarte sezonie:  od 15.5. do 15.9., co denne 
- Pierwszy rejs o godzinie 9.00. 
- Rejs na wyspę i z powrotem zajmuje około 80 minut w tym zwiedzanie    
  ekspozycji na wyspie. 
- KaŜdy kolejny rejs jest pod warunkiem co najmniej 10 osób dorosłych 
- Przewidywane rejsy będą  według zainteresowania odwiedzających: 
  o godzinie 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.30./ zmiany zastrzeŜone OG / 
- Ilość miejsc na siedzenie wynosi 80. 

Cena biletu:  
- z transportem dwukierunkowym (bilet na statek i zwiedzanie) dorosły 4 €, dzieci 2 €  
- bez transportu dorosły 1 €, dzieci 0,50 € 
Miesto : Slanický ostrov umenia, Oravská priehrada, Námestovo, Slanická Osada – prístav č. 2    
Telefonický kontakt .: kapitán +421 905  915 108   
 

 
 

   
        

   



 

ŽUPNÝ DOM, Dolný Kubín                                       GPS: N49°12'25,64"  E19°17'48,25"    
Administracyjne i wystawowe centrum galerii.  
Przy stałych ekspozycjach w domie regionalnym w Dolnom Kubíne: 

 ▪ Stara sztuka XV - XIX wieku 
▪  Ikony 
▪ Słowacka sztuka XX wieku 
▪ Tradycyjna sztuka ludowa – zbiór 
▪ Štefan Sivá ň – rezsbiarz z Orawy 
 

instytucja organizuje krótkodobowe wystawy w czterech pomieszczeniach 
wystawowych. 

 

Otwarte cały rok: z wyjątkiem poniedziałków, 10.00 – 17.00 hod. 
Miesto: Oravská galéria, Župný dom, Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 
Telefonický kontakt .: +4210 43 586 3212 
Cena biletu:  
- doro śli  - wystawy 1 €, ekspozycie 2 € 
- dzieci  0,50 € 

    
 

   

GALÉRIA MÁRIE MEDVECKEJ, Tvrdošín               GPS: N49°19'57,98"  E19°33'3,76"    
Stała ekspozycja Orawskiej Galerii, jest wystawiana w klasycystycznej dworze z XIX 
wieku od roku 1979. Przedstawia całą twórczość autorki Márie Medveckej, która 
związała swoją pracę i Ŝycie z Orawą. W poddaszu budynku Galerii nazwanym „Ateliér“ 
organizowane są krótkotrwałe wystawy sztuki z urozmaiconą  
 

 
Otwarte sezonie: od 15.4. do 30.9., z wyjątkiem poniedziałków, 10.00 - 16.00 hod. 
Miesto : Galéria Márie Medveckej, Medvedzie 1/1, 027 44  Tvrdošín       Telefonický kontakt : +421 43 532 2793 
Cena biletu:  
- ekspozycja stała  - dzieci  0,50 €, dorośli  1 € 
- wystawa  dzieci 0,25 €  dorośli  0,50 € 
 

    
 
Kontakt: :   
Oravská galéria v Dolnom Kubíne - galéria  v  zriaďovateľskej pôsobnosti   Žilinského   samosprávneho   kraja 
adresa: Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín, telefón: +421 43  5863212 
e-mail: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk    www.oravskagaleria.sk   


