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POBOČKY A VYSUNUTÉ EXPOZÍCIE 

Celkový počet pobočiek 0 

VŠEOBECNÉ PROBLÉMY 

Úlohy múzejných ustanovizní odráţajú ich základné poslanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva spoločnosti 
a súčasne prinášajú kreatívnym a inovatívnym spôsobom výsledky svojej činnosti, ktoré sú venované všetkým 
vekovým skupinám návštevníckej verejnosti a viaceré z nich v špeciálnych formách sú určené školskej mládeţi. 

Tvorbu úloh Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na rok 2009 poznačilo najmä základné poslanie múzejného 
pracoviska, a to správa zbierkového fondu v tom najširšom význame slova, pričom k prioritám prináleţali aktivity 
spojené so starostlivosťou o zbierkové predmety, patriace do majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Úsilie smerovalo k zabezpečeniu takej správy, aby systematickou starostlivosťou došlo k prehĺbeniu záchrany 
jestvujúceho fondu, tieţ k zachovaniu všetkých spravovaných jednotlivín, súborov i rôznych celkov. Jeho 
súčasťou bolo i získavanie nových muzeálií a ich následné zhodnotenie. K skupine prioritných úloh sa radili aj 
rozmanité prezentačné podujatia, propagujúce rozsiahly fond múzea. 

V oblasti starostlivosti o zbierkový fond pokračovali práce s predmetmi v múzejných fondoch, ich evidencia, 
dokumentácia, ošetrenie a celková ochrana. Digitálne spracovanie údajov o zbierkových predmetoch v zvolených 
akvizičných obdobiach aj s vyhotovením príslušnej obrazovej dokumentácie vyţadovali zodpovedný prístup 
všetkých zainteresovaných. Postupne sa tak darilo vytvárať ďalšie dáta radiace sa do komplexného informačného 
systému múzea. Popri ekonomicko-administratívnych agendách pribudli aj agendy z odbornej oblasti, a to 
z kniţničného fondu a deviatich skupín múzejného fondu. Pozitívom je vytvorenie základu databáz 
fotodokumentačného materiálu prostredníctvom programu ESEZ.  

Významným prínosom hodnoteného obdobia je aj získanie viacerých menších súborov nových muzeálií, ktoré 
výrazne ovplyvnili hodnotu múzejných zbierok, teda majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Akvizícia 
nových predmetov prispela aj k celkovej kvalite fondu, pretoţe prírastky pochádzajú z takých lokalít, ktoré nemali 
vo fonde zastúpenie.  

K mimoriadnym pozitívam daného obdobia prináleţí aj realizácia projektu Západné Karpaty - spoločná hranica, 
s ktorým múzeum ako jediné kultúrne zariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja vyuţilo nové moţnosti 
čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie a v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 uspelo. Projekt, rozvíjajúci cezhraničné partnerstvo aj 
v oblasti pamäťových ustanovizní, posilňuje spoluprácu Trenčianskeho a Zlínskeho kraja a prináša obnovenie 
pracovných, kultúrnych i spoločenských väzieb spolu s celkovým oţivením cestovného ruchu. 

Súbor nových aktivít sledoval najmä zmeny v systematickej práci s návštevníckou verejnosťou. Charakteristickým 
znakom týchto podujatí boli rozmanitosť, nápaditosť a príťaţlivosť. Invenčný prístup pri voľbe témy i formy 
výstavných a expozičných programov, spolu s doplnkovými aktivitami vytvorili predpoklad dobrej odozvy 
návštevníckej verejnosti. Pri zostavovaní zámerov a samotných scenárov podujatí sa akceptoval aj výchovno-
vzdelávací aspekt, pretoţe stúpajúce nároky viacerých skupín návštevníkov vyţadovali sprostredkovanie nových 
zaujímavostí a poznatkov. V komunikácii s návštevníckou verejnosťou tak zohrával mimoriadne dôleţitú úlohu 
zodpovedný podiel a invenčný prístup kaţdého zamestnanca múzea.  

Realizácia múzejných aktivít pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí a projektu Noc múzeí, ktoré organizuje 
francúzske ministerstvo komunikácie s podporou Rady Európy, obohatila spoločenský ţivot regiónu a tým 
osobitým spôsobom prispela k vytvoreniu pozitívneho obrazu o múzejnom pôsobení v procese záchrany 
hmotného kultúrneho dedičstva. Spolupráca s médiami a so všetkými subjektmi, ktoré participujú na tvorbe 
kultúrno-spoločenského diania regiónu hornej Nitry bola v hodnotenom období súčasťou múzejnej činnosti.  

K plánovaným múzejným aktivitám prináleţala aj oblasť vzdelávania a rastu odbornej úrovne zamestnancov 
múzea, ktoré sa realizovalo najmä samostatným štúdiom, prípravou vzdelávacích seminárov, odborných stretnutí 
kurátorov, kustódov, konzervátorov i ostatných pracovníkov v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Účasť 
na odborných seminároch, konferenciách a kurzoch usporiadaných inými subjektmi s aktívnymi vstupmi 
zamestnancov múzea tvorí samostatnú zloţku tejto oblasti aktivít. 
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Múzejné aktivity, ktorých realizáciu predpokladal Plán hlavných úloh Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na rok 
2009, posilnili projekty predloţené do grantovej schémy ministerstva kultúry a ich schválenie. Znamenali prínos 
v oblasti materiálneho vybavenia pracovísk múzea a sú príspevkom k obohateniu rozsiahleho múzejného fondu.  

Náročnosť stanovených úloh a samotné dosiahnutie cieľa si vyţiadali zodpovedný a dôsledný prístup celého 
kolektívu zamestnancov, medzi ktorými je viacero profesijných činností, a tieţ invenčnosť najmä pri zavádzaní 
a rozširovaní nových, moderných foriem kultúrno-výchovnej práce s dôrazom na vzdelávací prvok. Táto 
skutočnosť spolu s novými formami aktivít múzea a ich realizácia vytvárali otvorený priestor na dialóg 
s verejnosťou. Prezentácia hmotných dokladov o vzniku, rozvoji, formovaní a postupnom vývoji prírody 
a spoločnosti, zostala centrom tejto komunikácie, v ktorej sa darilo napĺňať posilňovanie postavenia múzea, a to 
zvýšením podielu na tvorbe kultúrno-spoločenského diania regiónu. 

Múzejné úlohy v oblasti ochrany jestvujúceho kultúrneho dedičstva spoločnosti, ktorého súčasťou sú aj muzeálie, 
plnil kolektív zamestnancov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v roku 2009 zodpovedne a výsledkom sú ďalšie 
počty zhodnotených predmetov, z ktorých prevaţná väčšina je dôkladne ošetrená a prehľadne uloţená v takmer 
účelných depozitárnych priestoroch. 

Finančný rozpočet, ktorý tvoril súčasť Plánu hlavných úloh Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na rok 2009, 
pozostával zo základnej časti -príspevok zriaďovateľa dopĺňali príjmy z hlavnej činnosti (dotácie z grantov, 
príspevky iných subjektov, vstupné, prostriedky z reklamy, sponzorské príspevky a materiálne dary). Zásah 
zriaďovateľa o zníţení príspevku sa v hodnotenom období negatívne prejavil vo viacerých oblastiach a neraz sa 
museli uplatniť úsporné opatrenia. Zainteresovaním kaţdého zamestnanca v zvyšovaní podielu vlastných príjmov 
vo finančnom hospodárení múzea sa podarilo vytvoriť predpoklady na kvalitnejšie zabezpečenie celého komplexu 
úloh v múzejnej činnosti. Pri pouţívaní finančných prostriedkov sa akceptovali reálne a nevyhnutné potreby 
s prihliadnutím na hospodárnosť a efektivitu. 

REŠTAUROVANIE, KONZERVOVANIE A PREPAROVANIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

 Počet kusov Finančné náklady 

Vlastnými prostriedkami: 1 780 190,11 € 

Dodávateľsky: 0 0,00 € 

Spolu 1 780 190,11 € 
 

Fotodokumentácia zbierok 

Prírastok: 0 

Celkový stav: 26 425 

NEDOSTATKY V OCHRANE ZBIERKOVÉHO FONDU S NÁVRHOM RIEŠENÍ 

Zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany je neuzatvorený proces a spája sa s plnením mnoţstva drobných úloh, 
ktoré si vyţadujú dôslednosť a precíznosť všetkých zainteresovaných. Často na charakter úloh vplývajú okolnosti 
súvisiace s priestorovým vybavením pracovísk a jeho interiérovým zariadením. Objekt na Ul. V. Clementisa 
v Prievidzi, ktorý slúţi ako konzervátorské pracovisko a tieţ ako depozitárne priestory, v závere roka prešiel 
ďalšími stavebnými úpravami so zámerom skvalitnenia podmienok na uloţenie predmetov v správe múzea. 
Odstránenie sklobetónových výplní v schodiskovej časti malo priniesť zlepšenie mikroklimatických podmienok 
a tieţ poţiarno-bezpečnostného zabezpečenia.  

Rozsiahly zbierkový fond múzea, ktorý v súčasnosti predstavuje viac ako štvrť milióna kusov predmetov, vyţaduje 
stálu starostlivosť a pozornosť. Práve v tejto oblasti sa pozitívne prejavuje doriešenie priestorových otázok a tieţ 
celkové posilnenie materiálového zabezpečenia. Nové bloky kompaktných regálov rozšírili počet tohto druhu 
úloţného systému a pomohli dobudovať základy jednotného systému uloţenia v archeologickom, geologickom, 
historickom a etnografickom fonde.  

V úsilí prispieť k zlepšeniu podmienok pre uloţenie vybratej skupiny zbierkového fondu bol spracovaný 
samostatný projekt so zaradením do grantovej schémy ministerstva kultúry. Výsledkom je jeho schválenie 
a samotná realizácia umoţnila získanie nového účelného interiérového vybavenia depozitu textilu a odevu a tým 
na dlhú dobu zmenila systém ochrany. Výrazne sa tým zmenili podmienky pre samotnú starostlivosť o tieto 
veľakrát mimoriadne citlivých muzeálií.  

Systematický prístup k skvalitňovaniu podmienok pre uloţenie deviatich skupín zbierkového fondu pomáhal 
v hodnotenom období vytvárať zodpovedajúce podmienky pre uloţenie zbierkového fondu múzea s rozdelením 
podľa odborov a pri viacerých skupinách aj podľa materiálov.  

Pri rozmiestňovaní jednotlivých zbierkových predmetov z múzejného fondu sa postupne začal budovať aj 
prehľadný systém a začlenenie v jednotlivých depozitných priestoroch s vyznačením v príslušných evidenčných 
záznamoch. 
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V oblasti ochrany zbierkových fondov múzea sa dôsledne dodrţiavali príslušné interné normy, vydané smernice 
a zásady o ochrane a bezpečnosti a tak sa darilo zabezpečovať základnú ochranu muzeálnych fondov v súlade 
s platnými normami. 

Ochrana depozitných priestorov sa riešila aj elektrickou zabezpečovacou signalizáciou a novým systémom 
nepretrţitého monitoringu objektu.  

Súčasne sa vykonávali pravidelné kontroly merania teploty a vlhkosti a v spolupráci so správcami zbierok 
i jednotlivými odbornými pracovníkmi – konzervátormi sa kontroloval stav technického vybavenia depozitárov 
i stav uloţených zbierkových predmetov. 

AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ 

 Prírastky spolu Vlastný zber Kúpa Dar Výmena 

Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. Ks 

Archeológia 5 7 0 0 0 0 5 7 0 0 

História 69 96 0 0 21 27 48 69 0 0 

Národopis 77 144 0 0 0 0 77 144 0 0 

Numizmatika 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 

Spoločenské vedy spolu 158 254 0 0 21 27 137 227 0 0 

Geológia 3 3 2 2 0 0 1 1 0 0 

Prírodné vedy spolu 3 3 2 2 0 0 1 1 0 0 

Prírastky spolu 161 257 2 2 21 27 138 228 0 0 
 

Komisia na tvorbu zbierok zasadala (koľko krát): 3 

EVIDENCIA ZBIEROK 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované 

Skatalogizované Úbytok v danom roku 

Odbor prírastkové č. ks evidenčné č. ks evidenčné č. ks 

Archeológia 8 955 92 482 16 916 83 658 0 0 

História 6 999 24 882 12 047 20 576 0 0 

Národopis 6 593 10 170 8 807 9 131 0 0 

Dejiny umenia 40 60 23 23 0 0 

Numizmatika 4 217 25 482 24 939 25 098 0 0 

Iné spoločenské vedy 4 505 385 505 0 0 

Spoločenské vedy spolu 26 808 153 581 63 117 138 991 0 0 

Geológia 2 281 12 528 12 194 12 525 0 0 

Botanika 2 410 11 709 11 709 11 709 0 0 

Zoológia 1 688 102 664 1 688 102 664 0 0 

Prírodné vedy spolu 6 379 126 901 25 591 126 898 0 0 

Zbierky spolu 33 187 280 482 88 708 265 889 0 0 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA ZBIEROK 

Odbor Počet záznamov Digital. obrazových dok. Záznamov v CEMUZ 

História 1 567 0 238 

Numizmatika 454 0 134 

Geológia 338 0 208 

Botanika 134 0 134 

Spolu 2 493 0 714 
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OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU – ZABEZPEČENIE EPS A EZS 

 Plocha [m
2
] EPS EZS 

Expozičné priestory: 73,00 nie áno 

Výstavné priestory: 49,00 nie áno 

Depozitárne priestory: 633,00 áno áno 

Pracovne: 217,40 nie áno 

Prednáškové miestnosti: 41,00 nie áno 

Dielne a laboratória: 107,60 nie áno 

Iné priestory: 1 533,00 nie áno 

Spolu 2 654,00  

EXPOZIČNÁ ČINNOSŤ 

Názov expozície Adresa Rok Katalóg Druh Odbor Plocha Návšt. hod. 

Historiae superior 
Nitriensis 

Košovská cesta 9 2007  spoločenskovedná História 73,00 8.00-17.00 

 

Celkový počet expozícií 1 

Nové expozície 0 

Spoločenskovedné expozície 1 

Prírodovedné expozície 0 

Expozície v prírode 0 

Pamätné izby 0 

Hradné expozície 0 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

Názov výstavy Autori 
Miesto 
inštalácie 

Trvanie Druh Odbor 

Čas radosti veselosti nastal 
nám 

PaedDr. Marie 
Borkovcová, PhDr. 
Iveta Géczyová  

Prievidza 
27.11.2008-
11.1.2009 

dovezená zo 
zahraničia 

Národopis 

Maľované na skle 
PhDr. Iveta Géczyová, 
Mgr. Mária Kudelová 

Šumperk 
28.11.2008-
31.1.2009 

vyvezená do 
zahraničia 

Národopis 

O bojnických kachliaroch 
Mgr. Jaroslava 
Kupčoková 

Bojnice 5.1.-31.12.2009 vlastná História 

Slovenské eurové mince 
NBS, PhDr. Iveta 
Géczyová 

Prievidza 15.1.-16.2.2009 prevzatá Numizmatika 

Z jarmoku. Tradícia jarmokov 
a trhov na hornej Nitre 

PhDr. Iveta Géczyová, 
Mgr. Zuzana 
Strečanská 

Nitrianske 
Pravno 

7.-22.2.2009 vlastná Národopis 

Zelené a modré stretnutia 
Juraj Ţiak, RNDr. 
Mária Straková-
Striešková 

Prievidza 19.2.-22.3.2009 vlastná Zoológia 

Známka je moje hobby 
Mgr. Anna Čechová a 
členovia Klubu 
filatelistov v Prievidzi 

Prievidza 26.3.-4.5.2009 vlastná História 

Zastavenia v čase 
Mgr. Martin Jorda, 
kolektív odborných 
pracovníkov 

Prievidza 30.4.2009-trvá vlastná História 

Z histórie obchodu 
zamestnanci Múzea 
obchodu Bratislava 

Prievidza 7.5.-6.7.2009 prevzatá História 

Kamenný herbár Ing. Katarína Keratová Martin 16.5.-30.11.2009 repríza Botanika 

V tej Prievidzi Mgr. Jana Oswaldová Prievidza 15.5.2009 repríza História 

Bonsai 2009 Janka Koštálová Prievidza 15.-16.5.2009 prevzatá Botanika 

Zlatá ihla PhDr. Iveta Géczyová Vyšehradné 25.-30.4.2009 vlastná Národopis 
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Korene bytia. 100. výročie 
priemyselnej ťaţby uhlia na 
hornej Nitre (výber) 

Mgr. Jaroslava 
Kupčoková 

Handlová 25.-29.6.2009 vlastná História 

Korene bytia 
Mgr. Jaroslava 
Kupčoková 

Prievidza 9.7.-31.8.2009 vlastná História 

Svätí z Ráztočna Mgr. art. Jozef Lenhart Prievidza 14.8.-21.9.2009 vlastná Dejiny umenia 

Korene bytia 
Mgr. Jaroslava 
Kupčoková 

Partizánske 7.-25.9.2009 repríza História 

Tvrdý je chlieb banícky 
PhDr. Iveta Géczyová, 
Mgr. Jaroslava 
Kupčoková 

Handlová 9.9.2009-trvá vlastná História 

Výlety ţeleznicou 
Mgr. Martin Jorda, 
Jozef Petrinec 

Prievidza 24.9.-26.10.2009 vlastná História 

Zapískal vlak Mgr. Martin Jorda 
Nitrianske 
Pravno 

26.9.-19.10.2009 vlastná História 

Zapískal vlak Mgr. Martin Jorda Prievidza 19.10.2009-trvá repríza História 

Korene bytia 
Mgr. Jaroslava 
Kupčoková 

Trenčín 20.10.2009-trvá repríza História 

Res ipsa loquitur - Vec hovorí 
sama za seba 

kolektív pracovníkov 
HNM 

Prievidza 
29.10.-
23.11.2009 

vlastná 
Iné spoločenské 
vedy 

Nesieme vám novinu PhDr. Iveta Géczyová Prievidza 26.11.2009-trvá vlastná Národopis 
 

Celkový počet výstav 24 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 

Poštová história obcí okresu Prievidza Mgr. Anna Čechová 2004-2009 história iné 

Introdukované cudzokrajné dreviny v 
parkoch horného Ponitria 

RNDr. Mária Straková-
Striešková 

2007-2009 prírodné vedy iné 

Ľudový nábytok v zbierkach múzea PhDr. Iveta Géczyová 2007-2009 etnografia scenár 

Nová Lehota 
Mgr. Bc. Jana 
Oswaldová 

2009-2010 história iné 

Archeologické lokality na hornej Nitre Mgr. Martin Jorda 2009-2013 archeológia iné 

Treťohorné skameneliny v Skačanoch Ing. Katarína Keratová 2009-2010 prírodné vedy iné 
 

Celkový počet vedecko-výskumných úloh 6 

EDIČNÁ ČINNOSŤ 

Názov Jazyk Rok Náklad Druh titulu 

Slovenské eurové mince, pozvánka slovenský 2009 66 drobná tlač 

Slovenské eurové mince, plagát slovenský  2009 15 drobná tlač 

Deň pre človeka, Sv. Valentín - Od svätca ku komercii, 
leták 

slovenský 2009 40 drobná tlač 

Nesieme vám novinu, skladačka k výstave slovenský 2009 100 drobná tlač 

Z jarmoku, pozvánka slovenský 2009 60 drobná tlač 

Zelené a modré stretnutia, pozvánka slovenský 2009 96 drobná tlač 

Deň pre človeka, Svet vtáčej ríše, leták slovenský 2009 40 drobná tlač 

Kalendárik 2010, motýľ slovenský 2009 1 000 drobná tlač 

Kalendárik 2010, hračky slovenský 2009 1 000 drobná tlač 

Známka je moje hobby, pozvánka slovenský 2009 140 drobná tlač 

Zlatá ihla, leták slovenský 2009 25 informačný a metodický materiál 

Hornonitrianske múzeum v tlači. Články a informácie, 
bibliografia 

slovenský 2009 3 informačný a metodický materiál 

Stavanie mája, pozvánka slovenský 2009 35 drobná tlač 

Okolo Bukovca. K 15. výročiu vzniku folklórnej skupiny slovenský 2009 100 katalóg 

Budenie jari slovenský 2009 40 drobná tlač 

Zlatý mlynček, plagát slovenský 2009 20 drobná tlač 

Zlatá ihla, plagát slovenský 2009 20 drobná tlač 
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Múzejné hry, Jarné obrázky, My sme malí múzejníci, 
vieme čo je depozit, leták 

slovenský 2009 40 drobná tlač 

Západné Karpaty - spoločná hranica, sympózium, 
pozvánka 

slovenský 2009 35 drobná tlač 

Z histórie obchodu, pozvánka slovenský 2009 100 drobná tlač 

Okolo Bukovca, katalóg-dotlač slovenský 2009 200 drobná tlač 

Zastavenia v čase, pozvánka slovenský 2009 50 drobná tlač 

Medzinárodný deň múzeí 2009, pozvánka slovenský 2009 100 drobná tlač 

Medzinárodný deň múzeí 2009, leták slovenský 2009 70 drobná tlač 

Noc múzeí, Zbierky na móle, pozvánka slovenský 2009 100 drobná tlač 

Múzejné hry, ponuka tvorivých dielní, leták slovenský 2009 40 drobná tlač 

Medzinárodný deň múzeí 2009, informačný materiál slovenský 2009 200 drobná tlač 

Leto v múzeu, informačný materiál  slovenský 2009 400 drobná tlač 

Letný slnovrat, informačný materiál slovenský 2009 37 drobná tlač 

Deň pre človeka, K. A. Medvecký, leták slovenský 2009 37 drobná tlač 

Deň pre človeka, My sme malí múzejníci, vieme čo je 
depozit, leták 

slovenský 2009 37 drobná tlač 

Z kuchyne do kuchyne, Agrokomplex 2009, pozvánka slovenský 2009 80 drobná tlač 

Korene bytia, pozvánka slovenský 2009 150 drobná tlač 

Korene bytia, katalóg slovenský 2009 400 drobná tlač 

Svätí z Ráztočna, pozvánka slovenský 2009 80 drobná tlač 

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, informačný materiál slovenský 2009 200 informačný a metodický materiál 

Tvrdý chlieb banícky, pozvánka slovenský 2009 54 drobná tlač 

Tvrdý chlieb banícky, skladačka slovenský 2009 50 informačný a metodický materiál 

Výlety ţeleznicou, pozvánka slovenský 2009 120 drobná tlač 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2009, leták slovenský 2009 10 drobná tlač 

90. výročie vydania prvého čísla regionálneho periodika, 
skladačka 

slovenský 2009 25 informačný a metodický materiál 

Školenie kronikárov, pozvánka slovenský 2009 40 drobná tlač 

Res ipsa loquitur - Vec hovorí sama za seba, pozvánka slovenský 2009 120 drobná tlač 

Nesieme vám novinu, pozvánka slovenský 2009 100 drobná tlač 

Novoročný pozdrav, 2010 slovenský 2009 135 drobná tlač 

Vďaka vám..., pozvánka slovenský 2009 30 drobná tlač 

Deň pre človeka, Jarmoky na hornej Nitre, leták slovenský 2009 30 drobná tlač 

Deň pre človeka, Za dverami múzea, leták slovenský 2009 30 drobná tlač 

Deň pre človeka, Stridţie dni I., leták slovenský 2009 30 drobná tlač 

Deň pre človeka, Stridţie dni II., leták slovenský 2009 30 drobná tlač 

Deň pre človeka, Dotkni sa histórie, leták slovenský 2009 30 drobná tlač 

Deň pre človeka, Neţná revolúcia, leták slovenský 2009 30 drobná tlač 

Deň pre človeka, Zapískal vlak, leták slovenský 2009 30 drobná tlač 

65. rokov organizovanej filatelie v Prievidzi, katalóg k 
výstave  

slovenský 2009 100 katalóg 

Deň pre človeka, Prichádza vlak, za ním omnibus, leták slovenský 2009 40 drobná tlač 

Múzejné hry, Vianoce v múzeu, leták slovenský 2009 40 drobná tlač 

Múzejné hry, Jesenné aranţmá, leták slovenský 2009 40 drobná tlač 

Múzejné hry, Puzzle, kocky a pexeso s predmetmi zo 
zbierok múzea, plagát 

slovenský 2009 60 drobná tlač 

Prázdninové stredy, Leto v múzeu, leták slovenský 2009 45 drobná tlač 

Ponitrianska ţeleznica do Nitrianskeho Pravna, 
pohľadnica 

slovenský 2009 1 000 drobná tlač 

Západné Karpaty - spoločná hranica. Zborník príspevkov 
z medzinárodného sympózia 

slovenský, český 2009 500 zborník neperiodický 

Poznáte múzeum. Anketový lístok slovenský 2009 200 drobná tlač 

Zlatý mlynček, leták slovenský  2009 25 informačný a metodický materiál 

Samain II., leták slovenský 2009 30 drobná tlač 
 

Celkový počet vydaných titulov 64 
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KULTÚRNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 Počet podujatí Počet návštevníkov Náklady Príjmy 

Prednášky a besedy: 36 741 0,00 € 0,00 € 

Vyučovacie hodiny a prezentácie: 0 0 0,00 € 0,00 € 

Špecializované akcie: 71 2 203 0,00 € 0,00 € 

Iné: 18 1 038 0,00 € 0,00 € 

Spolu 125 3 982 0,00 € 0,00 € 
 

Publikačná činnosť pracovníkov múzea 

Monografie: 0 

Náklad monografií: 0 

Štúdie: 6 

Články v odbornej tlači: 0 

Recenzie: 2 

Popularizačné články: 13 

 

ČECHOVÁ, Anna: Vývoj pošty a poštovej sluţby v meste Prievidza. In: 65 rokov organizovanej filatelie v Prievidzi. Prievidza : 
ZSF - Klub filatelistov 53-01 v Prievidzi ; Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2009, s. 10-13. Bulletin. 

GÉCZYOVÁ, Iveta: Návraty do minulosti : O niektorých významných výročiach obcí. In: Kalendárium 2009. Prievidza : 
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, 2009, s. 30-31. 

GÉCZYOVÁ, Iveta - HÚSKOVÁ, Ľudmila: II. ročník Mjartanovho Sebedraţia pozná svojich víťazov. In: Impulzy pre miestnu 
kultúru. - Roč. XI., č. 1, s. 11-12. 

GÉCZYOVÁ, Iveta: Výstava Jas v nás : O jednom zaujímavom výstavnom počine v Diviakoch n/Nitricou. In: Impulzy pre 
miestnu kultúru. - Roč. XI., č. 1, s. 20-21. 

LOMNICKÁ, Amália - GÉCZYOVÁ, Iveta: V novom roku s novými nádejami... Jedna otázka pre piatich riaditeľov kultúrnych 
zariadení na hornej Nitre. In: Impulzy pre miestnu kultúru. - Roč. XI., č. 1, s. 21-24. Rozhovor. 

GÉCZYOVÁ, Iveta: Okolo Bukovca : K 15. výročiu založenia Folklórnej skupiny Bukovec z Diviak nad Nitricou. Prievidza : 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2009, 12 s. Informačný materiál. 

GÉCZYOVÁ, Iveta: Západné Karpaty - spoločná hranica [online]. Prievidza ; Zlín : Západné Karpaty, 2009. Dostupné na 
internete: <http://www.zapadnekarpaty.sk/>. (texty) 

GÉCZYOVÁ, Iveta - GREŠNER, Lukáš: Diviacka Nová Ves. Diviacka Nová Ves : Obec Diviacka Nová Ves, 2009. Skladačka. 

GÉCZYOVÁ, Iveta: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi [offline]. Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2009. 
Dostupné na internete: <http://test.hnmpd.tsk.ui42.sk/>. (texty) 

GÉCZYOVÁ, Iveta: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi [online]. Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2009. 
Dostupné na internete: <http://muzeumpd.sk/>. (texty) 

GÉCZYOVÁ, Iveta - GREŠNER, Lukáš: Sakrálne pamätihodnosti v Nedožeroch-Brezanoch. [Venované 600. výročiu vzniku 
Kostola sv. Heleny a 70. výročiu posvätenia farského kostola Krista - Kráľa v obci Nedoţery-Brezany.] Nedoţery-Brezany : 
Obec Nedoţery-Brezany, 2009. Skladačka. 

GÉCZYOVÁ, Iveta - GREŠNER, Lukáš: Obecné múzeum v Nedožeroch-Brezanoch. Nedoţery-Brezany : Obec Nedoţery-
Brezany, 2009. Skladačka. 

GÉCZYOVÁ, Iveta: Nesieme vám novinu : Výstava betlehemov zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi : Katalóg 
k výstave. Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2009. Skladačka. 

GÉCZYOVÁ, Iveta: Diviacka Nová Ves [online]. Diviacka Nová Ves : Diviacka Nová Ves, 2009. Dostupné na internete: 
<http://www.diviackanovaves.sk/>.(texty) 

KERATOVÁ, Katarína: Západné Karpaty - spoločná hranica [online]. Prievidza ; Zlín : Západné Karpaty, 2009. Dostupné na 
internete: <http://www.zapadnekarpaty.sk/>. (texty) 

KERATOVÁ, Katarína: Projekt umoţňuje spoznávať karpatskú prírodu. In: MY Hornonitrianske noviny. Prieboj. - Roč. 5/50, č. 
24 (22.06.2009-28.6.2009), s. 8. 
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KERATOVÁ, Katarína - STRAKOVÁ-STRIEŠKOVÁ, Mária: Prírodné pomery. In: LACKO, Richard et al. Malinová : Monografia 
obce. Martin : Vydavateľstvo FOMI, 2009. ISBN 978-80- 970190-8-2, s. 6-10. 

KUPČOKOVÁ, Jaroslava: Korene bytia : Katalóg k výstave. Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. 2009. Skladačka. 

KUPČOKOVÁ, Jaroslava: Jubileá priemyslu hornej Nitry. In: Prievidzský občasník. - Roč. 6, č. 4/2009, s. 9-11. 

PEKÁR, Jozef: Náš kraj : 90. výročie vydania prvého čísla regionálneho periodika. Prievidza : Hornonitrianske múzeum 
v Prievidzi, 2009. Skladačka. 

PEKÁR, Jozef: Bývalý baník vystavuje vo svojom dome. In: MY Hornonitrianske noviny. Prieboj. - Roč. 5/50, č. 37 (21.9.2009-
27.9.2009), s. 7. 

RUSINOVÁ, Marta:  ... Inšpirácie históriou... : Z výstavy sakrálnych pamätihodností. In: Impulzy pre miestnu kultúru. - Roč. XI., 
č. 3-4, s. 7. 

SCHNIEREROVÁ, Eva: Nová výstava v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi : Slovenské euromince. In: Prievidzsko : 
Regionálne noviny. - Roč. XII, č. 4 (23. januára 2009), s. 4. 

STRAKOVÁ-STRIEŠKOVÁ, Mária - KERATOVÁ, Katarína: Prírodné pomery. In: LACKO, Richard et al. Malinová : Monografia 
obce. Martin : Vydavateľstvo FOMI, 2009, s. 6-10. 

STREČANSKÁ, Zuzana: Vianoce v múzeu. In: Prievidzsko : Regionálne noviny. - Roč. XII, č. 49 (4. decembra 2009), s. 12. 

 

Kluby a krúžky 

Počet 1 

Počet členov 12 
 

Propagácia múzea 

V tlači 470 

V rozhlase 37 

V televízii 15 

Na internete 1 

Exteriérová reklama 2 

Direct mailing 0 

ODBORNÁ METODICKÁ ČINNOSŤ 

Múzejné aktivity, od výstav cez krátkodobé prezentácie odborné podujatia, aţ po stále expozície patria medzi 
súčasti kultúrneho a spoločenského ţivota v regióne horného Ponitria, zdôrazňujúc pritom jedno zo svojich 
kľúčových poslaní – ochranu kultúrneho dedičstva. Systematická pozornosť bola v hodnotenom období venovaná 
aj odbornej a metodickej činnosti múzea, v ktorej dominovalo poskytovanie odborno-poradenských sluţieb 
a konzultácií z najrozmanitejšej problematiky pre všetkých záujemcov, a to nielen z radov jednotlivcov, ale aj 
profesijných zdruţení a inštitúcií, vrátane školskej mládeţe. Za hodnotené obdobie poskytli zamestnanci múzea 
celkom 81 konzultácií, z toho 18 študentom pri príprave diplomových a seminárnych prác, 4 stredoškolákom, 10 
inštitúciám a ostatnú skupinu tvoria jednotlivci. 

Súčasťou odbornej činnosti múzea, ktorá prispieva k propagácii múzea, je i realizácia projektov určených pre 
školákov, v rámci ktorých sa konajú rozprávania i prednášky na vopred zvolené témy. V rámci projektov Múzeum 
a škola a Spoznávame múzeum sa uskutočnilo 22 prednášok a rozprávaní pre základné a materské školy. 

Za pozitívum moţno povaţovať aj zostavenie prázdninového programu pre mládeţ – Leto v múzeu, súčasťou 
ktorého sa stali uţ aj vlani organizované Prázdninové stredy v múzeu s moţnosťou vyuţitia kultúrnych poukazov, 
udeľovaných ministerstvom kultúry. V tomto roku v tomto programe prevaţovali tvorivé dielne, na ktorých mali 
prázdninujúci školáci moţnosť vyskúšať si viaceré tradičné techniky. Celkom sa uskutočnilo 9 tvorivých dielní, 
obohatením ktorých neraz boli aj prezentácie a poradenstvo odborných pracovníkov. 

Mimoriadnym prínosom pre odbornú činnosť múzea je realizácia aktivít projektu Západné Karpaty – spoločná 
hranica. Jeho hlavnými riešiteľmi sú popri našom múzeu i zamestnanci Muzea jihovýchodní Moravy v Zlíne. 
Trojdňové medzinárodné sympózium otvorilo samotné napĺňanie zámerov 34 mesiacov trvajúceho projektu 
a prinieslo všetkým zúčastneným nové poznatky a profesijné kontakty. Zaujímavý program sympózia oslovil 
zúčastnených a vytvoril predpoklady pre nadviazanie širšej spolupráce percipientov tak v oblasti odborných 
kontaktov, ale aj pri realizácii viacerých aktivít. Za túto prvú aktivitu nielen múzeum, ale aj samotná autorka získali 
ocenenie Slovenskej geologickej spoločnosti.  
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Mierny nárast sa zaznamenal aj publikačnej činnosti jednotlivých odborných pracovníkov múzea, ktorí pripravili 
celkom 7 popularizačných príspevkov do regionálnych periodík, ďalej 1 príspevok do zborníka, 2 príspevky do 
monografie a zostavili 5 informačno-propagačných materiálov pre obce a zdruţenie, jeden katalóg a tieţ pripravili 
rozsiahlejšie materiálové príspevky pre neperiodickú tlač. Okrem toho sa podieľali na tvorbe podkladov jednej 
webovej stránky pre obecnú samosprávu a dve webové stránky aj kompletne zostavili. 

Posilnením odbornej činnosti múzea je i účasť odborných pracovníkov na sympóziách a seminároch, na ktorých 
vystúpili so samostatnými odbornými prednáškami.  

Metodická činnosť múzea sa orientovala do troch základných oblastí: oblasť spolupráce a pomoci partnerským 
zariadeniam muzeálneho charakteru, oblasť metodickej pomoci kronikárom miest a obcí v regióne horného 
Ponitria, metodická spolupráca zamestnancov múzeí v zriaďovateľskej právomoci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja.  

V prvej oblasti sa pokračovalo v systematickej spolupráci s jestvujúcimi i novými zariadeniami múzejného 
charakteru v regióne hornej Nitry: Muzeálna expozícia K. A. Medveckého pri Kultúrnom centre Bojnice, Múzeum 
a galéria Jána Procnera v Handlovej, Pamätná izba vo Vyšehradnom, Hornonitriansky banský skanzen 
v Sebedraţí, Pamätná izba v Chynoranoch, Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach, Pamätná izba v Kamenci 
pod Vtáčnikom a Múzeum v obci Nedoţery-Brezany. Spoločné februárové stretnutie potvrdilo opodstatnenosť 
vzájomných kontaktov a ukázalo potrebu väčšej spolupráce. V záujme kvalitnejšej propagácie sa pripravil projekt 
na vydanie spoločného informačno-propagačného materiálu a predloţil sa prostredníctvom K-2000, zdruţenia na 
podporu kultúry hornej Nitry do schémy podpory na Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorý nebol podporený. 
Pre novovzniknuté múzeum v obci Nedoţery-Brezany odborní zamestnanci pripravili kompletne celú expozíciu 
a zaviazali sa poskytovať poradenstvo a podľa moţností aj pomoc pri samotnej činnosti. 

Prínosom sa stala aj spolupráca s Baníckym spolkom v Handlovej, ktorý prevzal určitú formu záštity nad Múzeom 
a galériou Jána Procnera v Handlovej. S členmi tohto spolku sa podarilo zrealizovať výstavu k 100. výročiu 
začatia priemyselnej ťaţby hnedého uhlia v regióne hornej Nitry a tieţ vypracovaný zámer na zmenu expozície 
v uvedenom handlovskom múzeu aj realizovať. Nová expozícia tohto handlovského múzea bola sprístupnená pri 
Dni baníkov, ktorého slávnosti v tomto roku boli zastavené v dôsledku augustovej tragédie v miestnom banskom 
podniku.  

Druhá oblasť smerovala k naplneniu koncepcie s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi pre oblasť 
metodickej práce v činnosti kronikárov miest a obcí regiónu hornej Nitry, ale aj ostatným záujemcom pri 
spracovávaní poznatkov a informácií vo forme kronikárskych záznamov. Stálu ponuka konzultácií obecným, 
mestským kronikárom pri spracovávaní ročných záznamov do obecných a mestských kroník doplnila aj realizácia 
metodického stretnutia kronikárov v druhom polroku s ponukou zaujímavých prednášok. 

Múzeum prevzalo záštitu nad spoluprácou vybratých skupín odborných pracovníkov múzeí v zriaďovateľskej 
právomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja. K prírodovedcom, ktorí mali stretnutie uţ v marci, pribudli aj 
dokumentátori a knihovníci. Táto skupina múzejníkov pripravila plán vzájomnej výmeny skúseností 
s dlhodobejším horizontom. Plánované prvé stretnutie sa v jesennom termíne uţ nepodarilo uskutočniť 
a presunulo sa do nasledujúceho obdobia.  

Kurátori a kustódi zbierok múzea a ďalší odborní pracovníci pracovali aj ako členovia odborných komisií 
a poradenských zborov pri vedeckých spoločnostiach, záujmových zdruţeniach i medzinárodného charakteru 
a iných kultúrno-výchovných ustanovizniach. 

ARCHÍV 

Registratúrne stredisko 

Prírastok (v beţných metroch) 0,50 

Stav registratúry (v beţných metroch) 15,00 

KNIŢNICA 

Sieť knižníc 

Počet kniţníc 1 

Počet pobočiek 0 
 

Knižničný fond 

Kniţničné jednotky spolu 13 629 

z toho historické kniţničné dokumenty 581 

HKD vykazované v zbierkovom fonde 5 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 28 

Ročný prírastok kniţničných jednotiek 136 
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z toho - kúpou 62 

- darom 64 

- výmenou 10 

- bezodplatným prevodom 0 

Úbytky kniţničných jednotiek 0 

Spracované automatizovane 13 574 
 

Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu 1 343 

z toho prezenčné 1 343 

absenčné 0 

MVS iným kniţniciam 2 

MVS z iných kniţníc 11 

MMVS iným kniţniciam 0 

MMVS z iných kniţníc 0 

Poskytnuté informácie 0 

Počet vyprac. bibliografií a rešerší 1 

Počet študovní a čitární 1 

Počet miest v študovniach a čitárňach 2 

Celková plocha kniţnice [m
2
] 27,00 

 

Používatelia 

Registrovaní pouţívatelia 27 

Návštevníci kniţnice spolu 478 
 

Informačné technológie 

Počet serverov v kniţnici 0 

Počet osobných počítačov (PC) 2 

Počet PC s pripojením na internet 1 
 

Hospodárenie knižnice 

Náklady na nákup kniţničného fondu 1 123,21 € 
 

Zamestnanci knižnice 

Počet zamestnancov (prepočítaný) 1 

z toho s VŠ 0 

PERSONÁLNY ROZVOJ 

Odbor VH V ÚS SO Z Spolu 

Geológia 0 1 0 0 0 1 

Iné prírodné vedy 0 1 0 0 0 1 

História 0 3 0 0 0 3 

Archeológia 0 0 0 0 0 0 

Etnografia 0 1 0 0 0 1 

Kurátori 0 6 0 0 0 6 

Dokumentátori 0 2 0 0 0 2 

Knihovníci 0 0 1 0 0 1 

THP 0 2 3 0 0 5 

Konzervátori 0 0 4 0 0 4 

Ostatní 0 2 3 1 1 7 

Spolu 0 12 11 1 1 25 
 

Vzdelanie si doplňovali 

Stredoškolské 0 

Vysokoškolské 5 

Doktoranti 0 
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Pohyb pracovníkov 

Noví 2 

Odišli 2 

KUSTÓDI ZBIEROK 

Zbierky Kustódi Počet 

Archeologické Soňa Beláková 1 

Botanické RNDr. Mária Straková-Striešková 1 

Geologické Ing. Katarína Keratová 1 

Numizmatické Mgr. Anna Čechová 1 

Historické Mgr. Jaroslava Kupčoková 1 

Historické Mgr. Jana Oswaldová 1 

Národopisné PhDr. Iveta Géczyová 1 

Zoologické RNDr. Mária Straková-Striešková 1 

ZAHRANIČNÉ ŠTUDIJNÉ CESTY 

Meno Účel Miesto Počet dní 

Bc. Jana Janeková, Bc. Marta Rusinová Študijná cesta, Škola v múzeu Viedeň, Rakúsko 1 

PhDr. Iveta Géczyová, Ing. Katarína 
Keratová, Ing. Pavol Sány 

Prerokovanie projektu Západné Karpaty-
spoločná hranica  

Zlín, ČR 1 

PhDr. Iveta Géczyová Zapoţičanie zbierok 
Haltern am See, 
Nemecko 

1 

PhDr. Iveta Géczyová, Ing. Katarína 
Keratová, Ing. Pavol Sány 

Prerokovanie projektu Západné Karpaty-
spoločná hranica 

Zlín, ČR 1 

 

Celkový počet zahraničných študijných ciest 4 

NÁVŠTEVNOSŤ A VSTUPNÉ 

 Návštevnosť  

Expozície Celkom Zahraniční Neplatiaci do 18 rokov Výnos 

Historiae superior Nitriensis 3 669 54 1 947 2 967 876,48 € 

Expozície a výstavy 
spolu 

3 669 54 1 947 2 967 876,48 € 

ROZPOČET 

Finančný rozpočet 

Bežný transfer 274 497,85 € 

z toho na mzdy (bez OON) 156 555,97 € 

výstavy a expozície 187,76 € 

edičnú činnosť 8 272,31 € 

reštaurovanie a konzervovanie - dodávateľsky 0,00 € 

Nákup zbierkových predmetov, celkom 0,00 € 

z toho z vlastných zdrojov 0,00 € 

z fondu reprodukcie 0,00 € 

z účelových dotácií 0,00 € 

Kapitálové výdavky 26 090,79 € 

z toho nákup zbierkových predmetov 3 313,00 € 

Vlastné výnosy a tržby, celkom 5 498,39 € 

z toho trţby zo vstupného 876,48 € 

trţby z prenájmu 796,68 € 
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Granty 

tuzemské granty 6 860,00 € 

zahraničné granty 0,00 € 

zahraničné transfery 0,00 € 

SUMÁRNY PREHĽAD ÚDAJOV O ČINNOSTI MÚZEA 

Kategória údajov Vykazovaný rok 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - počet ks 280 482 

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované - počet ks 265 889 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - prírastk. č. 161 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet ks 257 

Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov (ks) 14 593 

Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky (ks) 2 493 

Celkový počet expozícií 1 

 z toho nové expozície 0 

Celkový počet výstav 24 

z toho vlastné 14 

 prevzaté 3 

 dovezené zo zahraničia 1 

 vyvezené do zahraničia 1 

 reprízy 5 

Celkový počet kultúrnych podujatí 125 

Celkový počet návštevníkov 7 651 

z toho expozície a výstavy 3 669 

 podujatia ostatnej prezentačnej činnosti 3 982 

Celkový počet pracovníkov 25 

Bežný transfer 274 497,85 € 

 
Prievidza január 2010 
Schválil: PhDr. Iveta Géczyová  


