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Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2010 

Riaditeľ a štatutár: PhDr. Iveta Géczyová 

Pobočky a vysunuté expozície 

Celkový počet pobočiek: 0 

VŠEOBECNÉ PROBLÉMY 

Rok 2010 sa stal pre hornonitrianskych múzejníkov jubilejným, pretoţe v tomto roku si zapísali štvrťstoročie 
pôsobenia v meste Prievidza a aj v celom regióne horného Ponitria s nadviazaním na tradície prvých múzejných 
nadšencov z počiatku 20. storočia. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi za dobu dvadsaťpäť rokov aktívneho 
pôsobenia prešlo viacerými etapami, ktoré sa odvíjali od celkového materiálneho zabezpečenia i personálneho 
obsadenia. Posledná veľká pozitívna zmena v roku 2005 síce viedla k odstráneniu najväčšieho problému 
(doriešenie priestorového zabezpečenia: priestory na základné pracovné činnosti, ako aj na uloţenie rozsiahleho 
zbierkového fondu a čiastočne aj na prezentačné aktivity), ale po piatich rokov múzeum zaznamenalo určitú 
stagnáciu, ktorú vyvoláva nepokračovanie plánovanej rekonštrukcie areálu na Košovskej ceste a tieţ výrazné 
obmedzenie príspevku zriaďovateľa na činnosť. Tieto fakty sú dôvodom na prehodnocovanie dlhodobých 
zámerov a na ich zámenu za krátkodobé úlohy a tieţ také formy múzejnej práce, nevyţadujúce väčšie finančné 
prostriedky.  

Negatívne do činnosti jubilujúceho múzea zasiahli v hodnotenom období najmä povodňové udalosti v polovici 
augusta. Voda sa síce nedostala k zbierkovým predmetom, ale vyliatie blízkej rieky Handlovky spôsobilo 
rozsiahle škody na ostatnom majetku v správe múzea, ktorých odstránenie si vyţiadalo nemalé finančné 
prostriedky, čo v ťaţivej ekonomickej situácii nebolo jednoduché. Zničenie výmenníkovej stanice spôsobilo 
oneskorené vykurovanie v jesennom období a rozsiahle poškodenie sluţobného motorového vozidla si vyţiadalo 
jeho vyradenie, ale očakávaná náhrada prišla aţ v posledných dňoch kalendárneho roka. Znamenalo to 
zabezpečovanie prevádzky a celej činnosti náhradnými formami a samozrejme neraz aj so zvýšenými nákladmi. 
Povodňový stav v regióne hornej Nitry mal za následok aj presunutie termínov plánovaných aktivít so 
samosprávami v regióne a v niektorých prípadoch viedol aţ k zrušeniu podujatí. 

K dominantným úlohám v pláne na rok 2010 prináleţali najmä práce spojené so správou zbierkového fondu v tom 
najširšom význame slova. Systematické pokračovanie práce so zbierkami a jednotlivými predmetmi v múzejných 
fondoch, tvoriacich osobitú skupinu hmotného kultúrneho dedičstva spoločnosti, patrilo k prioritám zámerov bez 
nároku na veľké finančné zabezpečenie, s výnimkou miezd. Úsilie všetkých zainteresovaných múzejníkov 
smerovalo k zabezpečeniu takej správy, aby zodpovednou starostlivosťou došlo k prehĺbeniu záchrany 
jestvujúceho fondu, zachovaniu všetkých spravovaných jednotlivín, súborov i rôznych celkov. Súčasne snahou 
bolo i prispievať k získavaniu nových muzeálií a tieţ ich postupnému zhodnoteniu.  

K ďalším dôleţitým úlohám múzea v roku 2010 prináleţali činnosti spojené s budovaním komplexného 
informačného systému múzea. Popri ekonomicko-hospodárskych činnostiach a administratíve sa plnené úlohy 
bezprostredne dotýkali samotných zbierkových fondov. Digitálne spracovanie údajov o zbierkových predmetoch 
v zvolených akvizičných obdobiach so spracovaním príslušnej obrazovej dokumentácie jednotlivých muzeálií si 
vyţiadalo zodpovedný prístup všetkých zainteresovaných, počnúc kurátormi cez konzervátorov aţ po odborných 
pracovníkov dokumentácie. 

Nadviazanie na úvodné zmeny v oblasti práce s návštevníkom reprezentoval súbor nových aktivít pre širokú 
verejnosť, ktorých charakteristickým znakom bola rozmanitosť, nápaditosť a príťaţlivosť. Invenčný prístup pri 
voľbe témy i formy výstavných a expozičných programov, spolu s ostatnými sprievodnými aktivitami tak vytvárali 
predpoklad dobrej odozvy návštevníckej verejnosti. Pri zostavovaní zámerov a samotných scenárov podujatí sa 
akceptoval výchovno-vzdelávací aspekt. Prichádzajúcej návštevníckej verejnosti sa predkladali nové a zaujímavé 
poznatky a zistenia v rôznych formách prezentácie, pričom dôleţitú úlohu zohrával prvok zábavy a relaxu. 
V komunikácii s návštevníckou verejnosťou vystupoval kaţdý múzejník ako odborník na danú oblasť a kaţdému 
bol vlastný zodpovedný podiel a invenčný prístup.  

 V programovej ponuke Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi našli miesto zaujímavé múzejné aktivity so 
zdôraznením významu múzeí a tieţ jubilea samotného múzea. Tieto aktivity neboli len moţnosťou na vyplnenie 
voľného času návštevníkov múzea, ale aj dôleţitou príleţitosťou na sprostredkovanie nových poznatkov 
a informácií. Vytváranie pozitívneho obrazu o múzejnom pôsobení v procese záchrany hmotného kultúrneho 
dedičstva ostalo dominantným aj v ďalších oblastiach práce múzea, do ktorej patrí i spolupráca s médiami a so 
všetkými subjektmi, participujúcimi na tvorbe kultúrno-spoločenského diania regiónu hornej Nitry. 

Nedeliteľnou súčasťou úloh múzea v roku 2010 bola aj oblasť vzdelávania a zvyšovania odbornej úrovne 
zamestnancov múzea, ktoré sa realizovali začlenením do jestvujúcich foriem.  
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Mimoriadne dôleţitou súčasťou Plánu hlavných úloh Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na rok 2010 tvoril 
finančný rozpočet, ktorého základom je príspevok zriaďovateľa a tieţ príjmy z hlavnej činnosti (dotácie z grantov, 
príspevky iných subjektov, vstupné, prostriedky z reklamy, sponzorské príspevky a materiálne dary). Obmedzenie 
celkového príspevku zriaďovateľa na činnosť múzea uţ pri jeho zostavovaní viedli k prvým korekciám a zmenám 
celkových zámerov a predpokladov, pričom niektoré rozpočtové poloţky v roku 2010 nemali ţiadne krytie. 
Finančný rozpočet na rok 2010 v jednotlivých poloţkách akceptoval najmä hospodársko-organizačnú oblasť, 
ďalej naplnenie personálno-mzdového zabezpečenia a iba v minimálnej miere zastrešoval odborno-múzejné 
aktivity. Počas celého hodnoteného obdobia sa prehodnocovali viaceré úlohy v snahe nájsť optimálne riešenie. 
Opakovane muselo vedenie múzea poţiadať o uvoľnenie finančných prostriedkov, pretoţe dlhá vykurovacia 
sezóna spôsobila mínusové stavy v príslušných rozpočtových poloţkách. Napriek maximálnemu dodrţiavaniu 
úsporných opatrení sa nepodarilo v hodnotenom období udrţať vyrovnané hospodárenie. 

Negatíva spojené s ekonomickým zázemím múzea však nevytvorili ţiadne bariéry v prístupe k návštevníckej 
verejnosti a tak múzejníci aj v tomto období výrazne prispeli k posilneniu postavenia Hornonitrianskeho múzea 
v Prievidzi a jeho vkladu v kultúrno-spoločenskom dianí regiónu hornej Nitry. 

AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ 

Akvizície 

 
Prírastky 
spolu 

Vlastný 
výskum 

Kúpa Dar Zámena Prevod Finančné náklady 

Odbor 
prír. 
č. 

ks 
prír. 
č. 

ks 
prír. 
č. 

ks 
prír. 
č. 

ks 
prír. 
č. 

ks 
prír. 
č. 

ks Priame Osobohod. 

História 65 169 31 45 0 0 34 124 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Numizmatika 8 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Spoločenské vedy 
spolu 

73 177 31 45 0 0 42 132 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Zoológia 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Prírodné vedy 
spolu 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Prírastky spolu 74 178 31 45 0 0 43 133 0 0 0 0 0,00 € 0,00 

Komisia 

Komisia na tvorbu zbierok zasadala: 2 
Organizačný a rokovací poriadok KTZ schválený: 22.10.2010 

ODBORNÁ EVIDENCIA 

Stav zbierkového fondu 

 
V knihe prírastkov 
zaevidované 

Skatalogizované Úbytok 

 (za hodnotené obdobie) (za hodnotené obdobie) (za hodnotené obdobie) 

Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks 

História 65 169 237 286 0 0 

Dejiny umenia 0 0 17 37 0 0 

Numizmatika 8 8 0 0 0 0 

Spoločenské vedy spolu 73 177 254 323 0 0 

Geológia 0 0 3 3 0 0 

Zoológia 1 1 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu 1 1 3 3 0 0 

Zbierky spolu 74 178 257 326 0 0 
 

Aktuálny počet zbierkových predmetov celkom (ku koncu hodnoteného obdobia): 280 660 
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Elektronická evidencia zbierkových predmetov 

 Celkový počet Náklady 

Odbor 
katalogizačných 
záznamov 

skatalogizovaných 
predmetov 

digitálnych 
obrazových 
dokumentov 

záznamov 
v CEMUZ 

Priame osobohodiny 

História 2 550 0 0 238 0,00 € 0,00 

Numizmatika 883 0 0 134 0,00 € 0,00 

Geológia 341 0 0 208 0,00 € 0,00 

Botanika 134 0 0 134 0,00 € 0,00 

Spolu 3 908 0 0 714 0,00 € 0,00 
 

Fotodokumentácia zbierkových predmetov 

Prírastok: 0 
Celkový stav: 26 425 

Odborná revízia 

Odborná revízia sa konala: čiastková - botanika, 31.12.2010 

BEZPEČNOSŤ ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

Ochrana zbierkového fondu 

 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  
 

Depozitárny reţim schválený: 10.9.2010 

Odborná ochrana zbierkových predmetov 

Reštaurovanie zbierkových predmetov 

 Počet kusov Finančné náklady Osobohodiny 

Vlastnými prostriedkami 0 0,00 € 0,00 

Dodávateľsky 0 0,00 €  

Spolu 0 0,00 €  

Zodpovedný/í  

Konzervovanie zbierkových predmetov 

 Počet kusov Finančné náklady Osobohodiny 

Vlastnými prostriedkami 2 121 164,56 € 0,00 

Dodávateľsky 0 0,00 €  

Spolu 2 121 164,56 €  

Zodpovedný/í Soňa Beláková, Anna Vavrová, Milena Gundová, Peter Lovás 
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Preparovanie zbierkových predmetov 

 Počet kusov Finančné náklady Osobohodiny 

Vlastnými prostriedkami 0 0,00 € 0,00 

Dodávateľsky 0 0,00 €  

Spolu 0 0,00 €  

Zodpovedný/í  

Nedostatky v ochrane zbierkových predmetov 

NEDOSTATKY V OCHRANE ZBIERKOVÉHO FONDU 

Neustále rastúci zbierkový fond múzea, ktorý v súčasnosti predstavuje viac ako štvrť milióna kusov predmetov, 
vyţaduje systematickú starostlivosť a pozornosť. Práve v tejto oblasti sa pozitívne prejavuje doriešenie 
priestorových otázok a tieţ posilnenie materiálového zabezpečenia. Rekonštrukcia schodiskovej časti objektu, 
v ktorom sa nachádzajú depozitárne priestory ukázala aj úskalia iba čiastkového riešenia. Celková zvýšená 
vlhkosť spôsobovala orosovanie stien jednotlivých miestností a eliminácii vlhkosti nepomáhali ani neprestajne 
zapojené odvlhčovače. Nutnosť zateplenia aspoň tejto časti objektu sa ukázala ako nevyhnutná, čo sa za 
hodnotené obdobie nepodarilo presadiť. 

Pozitívom pre uloţenie zbierkového fondu je postupná modernizácia technického vybavenia jednotlivých 
depozitov. Kompaktnými regálmi sú vybavené depozity pre uloţenie archeologického, geologického, historického 
a etnologického fondu. Podobne sa skvalitnili aj podmienky pre uloţenie odevných súčastí a textílií. 

V snahe zlepšiť podmienky pre uloţenie vybratej skupiny zbierkového fondu sa spracoval samostatný projekt so 
zaradením do grantovej schémy ministerstva kultúry. Výsledkom je jeho schválenie a samotná realizácia koncom 
roka umoţnila dokončenie vybavenia depozitu textilu a odevu novým účelným interiérovým vybavením a tým na 
dlhú dobu výrazne ovplyvnila podmienky pre samotnú ochranu týchto veľakrát citlivých muzeálií.  

Zabezpečovanie úloh v oblasti ochrany je neuzatvorený proces a spája sa s plnením čiastkových úloh, ktoré si 
vyţadujú dôslednosť a precíznosť. 

Iba systematickým skvalitňovaním podmienok pre uloţenie deviatich skupín zbierkového fondu sa darilo vytvárať 
zodpovedajúce podmienky pre uloţenie zbierkového fondu múzea s rozdelením podľa odborov a pri viacerých 
skupinách aj podľa materiálov, o čo v hodnotenom období usilovali kurátori spolu s kustódom. 

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. 

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, novým systémom 
nepretrţitého monitoringu objektu a tieţ elektrickou poţiarnou signalizáciou s napojením na pult centralizovanej 
ochrany štátnej polície.  

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.  

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

Vedecko-výskumná činnosť 

 Náklady 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup Priame Osobohodiny 

Nová Lehota 
Ing. Mgr. Jana 
Oswaldová 

2009-2010 História iné 0,00 € 0,00 

Treťohorné skameneliny v 
Skačanoch 

Ing. Katarína 
Keratová 

2009-2010 Geológia iné 0,00 € 0,00 

Technické pamiatky v 
historických zbierkach múzea 

Mgr. Jaroslava 
Kupčoková 

2010-2011 História iné 0,00 € 0,00 
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Tradičné hudobné nástroje v 
zbierkach múzea 

PhDr. Iveta 
Géczyová 

2010-2011 Etnografia iné 0,00 € 0,00 

Akvizičná činnosť 
Hornonitrianskeho múzea v 
Prievidzi za obdobie rokov 
1985-2010 

Mgr. Marta 
Rusinová 

2010-2011 Muzeológia iné 0,00 € 0,00 

     0,00 € 0,00 
 

Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 5 

EXPOZIČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

Expozičná činnosť 

 Náklady 

Názov 
expozície 

Adresa Rok Katalóg Druh Odbor Plocha 
Návštev. 
hodiny 

Priame Osoboh. 

Historiae 
superior 
Nitriensis 

Košovská 
cesta 9 

2007  spoločenskovedná História 73,00 8.00-17.00 0,00 € 0,00 

      73,00  0,00 € 0,00 
 
 

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 

 Náklady 

Názov výstavy Autori 
Miesto 
inštalácie 

Trvanie Katalóg Pôvodnosť Odbor Plocha Priame Osobohod. 

Nesieme vám 
novinu 

PhDr. Iveta 
Géczyová 

Prievidza 
26.11.2009-
11.1.2010 

 vlastná Etnológia 0,00 0,00 € 0,00 

Korene bytia 
Mgr. 
Jaroslava 
Kupčoková 

Trenčín 
20.10.2009-
1.2.2010 

 repríza História 0,00 0,00 € 0,00 

Keď sa chodilo 
na panské 

Mgr. Anna 
Čechová 

Prievidza 
14.1.-
28.2.2010 

 vlastná História 0,00 0,00 € 0,00 

Res ipsa 
loguitur - Vec 
hovorí sama za 
seba 

Mgr. 
Jaroslava 
Kupčoková, 
Ing. 
Katarína 
Keratová 

Trenčín 
3.2.-
15.3.2010 

 repríza História 0,00 0,00 € 0,00 

Vedecká 
hračka: Špirála 

Ing. Beata 
Puobišová 

Prievidza 4.-31.3.2010  prevzatá Pedagogika 0,00 0,00 € 0,00 

Res ipsa 
loguitur - Vec 
hovorí sama za 
seba 

Mgr. 
Jaroslava 
Kupčoková, 
Ing. 
Katarína 
Keratová 

Povaţská 
Bystrica-
Jasenica 

25.3.-
10.5.2010 

 repríza História 0,00 0,00 € 0,00 

Navţdy 
zachytené 

Ing. Mgr. 
Jana 
Oswaldová 

Prievidza 

druhý víkend 
v mesiacoch 
apríl-
september 

 vlastná História 0,00 0,00 € 0,00 



VÝROČNÁ SPRÁVA HORNONITRIANSKEHO MÚZEA V PRIEVIDZI ZA ROK 2010 

 

6 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chráněná 
území Zlínského 
kraje 

RNDr. 
Dušan 
Trávniček, 
PaedDr. Jiří 
Troneček, 
Mgr. Jana 
Šušolová 

Prievidza 
8.4.-
10.5.2010 

 
dovezená zo 
zahraničia 

Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chránené 
územia 
Trenčianskeho 
kraja 

Ing. 
Keratová a 
kol. 

Zlín, ČR 
14.4.-
30.5.2010 

 
vyvezená do 
zahraničia 

Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chráněná 
území Zlínského 
kraje 

RNDr. 
Dušan 
Trávniček, 
PaedDr. Jiří 
Troneček, 
Mgr. Jana 
Šušolová 

Kanianka 
11.-
31.5.2010 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Z pokladu 
múzea 

kolektív 
odborných 
pracovníkov 
múzea 

Prievidza 
13.5.-
30.8.2010 

 vlastná História 0,00 0,00 € 0,00 

Bonsai 2010 

Janka 
Košťálová a 
Bonsai klub 
Prievidza 

Prievidza 
13.-
15.5.2010 

 prevzatá Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chráněná 
území Zlínského 
kraje 

RNDr. 
Dušan 
Trávniček, 
PaedDr. Jiří 
Troneček, 
Mgr. Jana 
Šušolová 

Povaţská 
Bystrica-
Jasenica 

1.6.-
11.7.2010 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Lanx. 
Netradičná 
výpoveď o 
časoch Tibéria 

PhDr. Iveta 
Géczyová, 
Ing. Mgr. 
Jana 
Oswaldová 

Šumperk, 
ČR 

3.6.-
18.7.2010 

 
vyvezená do 
zahraničia 

História 0,00 0,00 € 0,00 

V tej Prievidzi... 

PhDr. Iveta 
Géczyová, 
Ing. Mgr. 
Jana 
Oswaldová, 
Ján Sabo 

Šumperk, 
ČR 

3.6.-
18.7.2010 

 
vyvezená do 
zahraničia 

História 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chránené 
územia 
Trenčianskeho 
kraja 

Ing. 
Keratová a 
kol. 

Vsetín, ČR 
22.6.-
12.9.2010 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Cesta dejinami 
slovenského 
školstva 

PhDr. 
Vladimír 
Michalička, 
CSc., PhDr. 
Daniela 
Vaněková, 
Mgr. Eva 
Zacharová  

Prievidza 
2.9.-
18.10.2010 

 prevzatá História 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chránené 
územia 
Trenčianskeho 
kraja 

Ing. 
Keratová a 
kol. 

Napajedla, 
ČR 

17.9.-
8.10.2010 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 
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Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chráněná 
území Zlínského 
kraje 

RNDr. 
Dušan 
Trávniček, 
PaedDr. Jiří 
Troneček, 
Mgr. Jana 
Šušolová 

Vršatské 
Podhradie 

19.9.2010  repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chráněná 
území Zlínského 
kraje 

RNDr. 
Dušan 
Trávniček, 
PaedDr. Jiří 
Troneček, 
Mgr. Jana 
Šušolová 

Dubnica 
nad Váhom 

21.9.-
6.10.2010 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chráněná 
území Zlínského 
kraje 

RNDr. 
Dušan 
Trávniček, 
PaedDr. Jiří 
Troneček, 
Mgr. Jana 
Šušolová 

Trenčín 
7.-
29.10.2010 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Chránená 
príroda horného 
Ponitria 

Ing. 
Katarína 
Keratová 

Handlová 
11.-
15.10.2010 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Za poznaním 
hornej Nitry 

kolektív 
odborných 
pracovníkov 
múzea 

Prievidza 
25.-
28.10.2010 

 vlastná História 0,00 0,00 € 0,00 

Egypt - dar Nílu Ján Hertlík Prievidza 
21.10.-
29.11.2010 

 prevzatá História 0,00 0,00 € 0,00 

Za poznaním 
hornej Nitry 

kolektív 
odborných 
pracovníkov 
múzea 

Kanianka 
8.-
25.11.2010 

 repríza História 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chráněná 
území Zlínského 
kraje 

RNDr. 
Dušan 
Trávniček, 
PaedDr. Jiří 
Troneček, 
Mgr. Jana 
Šušolová 

Nové mesto 
nad Váhom 

24.11.-
31.12.2010 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Západné 
Karpaty - 
spoločná 
hranica. 
Chránené 
územia 
Trenčianskeho 
kraja 

Ing. 
Keratová a 
kol. 

Kroměříţ, 
ČR 

25.11.2010-
trvá 

 repríza Botanika 0,00 0,00 € 0,00 

Zašlý čas 
Mgr. 
Jaroslava 
Kupčoková 

Prievidza 
2.12.2010-
trvá 

 vlastná História 0,00 0,00 € 0,00 

Za poznaním 
hornej Nitry 

kolektív 
odborných 
pracovníkov 
múzea 

Bystričany 10.12.2010  repríza História 0,00 0,00 € 0,00 

V tej Prievidzi, 
alebo, Premeny 
hlavného 
námestia a jeho 
priľahlých uličiek 

PhDr. Iveta 
Géczyová, 
Ing. Mgr. 
Jana 
Oswaldová, 
Ján Sabo 

Prievidza 
17.-
27.10.2010 

 vlastná História 0,00 0,00 € 0,00 

       0,00 0,00 € 0,00 
 

Celkový počet výstav: 30 
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EDIČNÁ ČINNOSŤ 

 Náklady 

Názov Rozsah Jazyk Rok Náklad Druh titulu Zodpovedný Priame Osobohod. 

Pozvánka 1 slovenský 2010 1 391 drobná tlač 
Bc. Eva 
Schniererová 

0,00 € 0,00 

Plagát 1 slovenský 2010 74 drobná tlač 
Bc. Eva 
Schniererová 

0,00 € 0,00 

Západné Karpaty - 
spoločná hranica, 
skladačka k výstave 

8 slovenský 2010 1 000 
informačný a 
metodický 
materiál 

Ing. Katarína 
Keratová 

537,88 € 0,00 

Leták a iné 1 slovenský 2010 2 268 drobná tlač 
Bc. Eva 
Schniererová 

0,00 € 0,00 

 11   4 733   537,88 € 0,00 
 

Celkový počet vydaných titulov: 4 
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prvopočiatkov. Bystričany : Obec Bystričany, 2010, s. 152-155. 
GÉCZYOVÁ, Iveta - KMEŤOVÁ, Helena: Človek v spoločenstvách. In: GÉCZYOVÁ, Iveta et al. Bystričany : Dianie v obci od 
prvopočiatkov. Bystričany : Obec Bystričany, 2010, s. 202-217. 
GÉCZYOVÁ, Iveta (ed.): Bystričany : Dianie v obci od prvopočiatkov. Bystričany : Obec Bystričany, 2010, 217 s. ISBN 978-80-
970559-2-9. 
GÉCZYOVÁ, Iveta - GREŠNER, Lukáš): Diviaky nad Nitricou. Diviaky nad Nitricou : Obecný úrad v Diviakoch nad Nitricou, 
2010. Skladačka. 
KERATOVÁ, Katarína: Zygolophodon turicensis, Schinz [zub mastodonta]. Exponát mesiaca [online]. Prievidza : 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2010. Dostupné na internete: 
<http://www.muzeumpd.sk/buxus/docs/Zygolophodon_turicensis.pdf>. 
KERATOVÁ, Katarína - KUPČOKOVÁ, Jaroslava: Res ipsa loquitur [online]. Trenčín : Trenčianske múzeum, 2010. Dostupné 
na internete: <http://www.muzeumtn.sk/aktuality/res-ipsa-loquitur.html>. (2010-01-26) 
KERATOVÁ, Katarína: Fosílna flóra a malakofauna bojnických travertínov. In: Západné Karpaty - spoločná hranica : Zborník 
príspevkov z medzinárodného sympózia prírodovedcov Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja, Prievidza 2009. Prievidza : 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, s. 82-88. 
KERATOVÁ, Katarína (ed.): Západné Karpaty - spoločná hranica : Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia 
prírodovedcov Trenčianskeho kraja a Zlínskeho kraja, Prievidza 2009. Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2009, 92 
s. ISBN 978-80-970299-0-6. 
KERATOVÁ, Katarína: Západné Karpaty - spoločná hranica : Chránené územia Trenčianskeho kraja : Katalóg k výstave. 
Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2010. Skladačka. 
KERATOVÁ, Katarína: Paleogénna fauna z lokality Skačany. In: TRÁVNÍČEK, Dušan & ŠUŠOLOVÁ, Jana (ed.): Západné 
Karpaty - spoločná hranica : Sborník příspěvků z II. mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského 
kraje, 9.-11.VI.2010 : Zlín 2010. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-87130-11-7, s. 12-19. 
KERATOVÁ, Katarína: Ginkgo adiantoides (Unger) Heer [fosílny list ginka]. Exponát mesiaca [online]. Prievidza : 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2010. Dostupné na internete: <http://www.muzeumpd.sk/buxus/docs/Ginko_-
_exponat.pdf>. (2010-09) 
KERATOVÁ, Katarína: Prievidzské múzeum spolupracuje bez hraníc. In: Prievidzský občasník. - Roč. 7, č. 4/2010, s. 4-5, 36. 
KERATOVÁ, Katarína - STRAKOVÁ-STRIEŠKOVÁ, Mária: Premeny prírody od prehistórie po súčasnosť. In: GÉCZYOVÁ, Iveta 
et al. Bystričany : Dianie v obci od prvopočiatkov. Bystričany : Obec Bystričany, 2010, s. 10-23. 
KUPČOKOVÁ, Jaroslava: Projekt pomohol rozšíriť zbierkový fond. In: MY Hornonitrianske noviny. Prieboj. - Roč. 6/51, č. 1, s. 
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predminuleho-storocia.html>. (2010-01-15; 11:15) 
KUPČOKOVÁ, Jaroslava - SABO, Ján: Industriálne stavby Prievidze. In: Prievidzský občasník. - Roč. 7, č. 1/2010, s. 13-15. 
KUPČOKOVÁ, Jaroslava: Elektroller v kazete. Exponát mesiaca [online]. Prievidza : Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2010. 
Dostupné na internete: <http://www.muzeumpd.sk/buxus/docs/Exponat_mesiaca__Elektroller.pdf>. (2010-04) 
KUPČOKOVÁ, Jaroslava: Diptychové cestovné slnečné hodiny s kompasom. Exponát mesiaca [online]. Prievidza : 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 2010. Dostupné na internete: <http://www.muzeumpd.sk/buxus/docs/Sundial.pdf>. 
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KUPČOKOVÁ, Jaroslava: Zašlý čas. In: Prievidzsko : Regionálne noviny. - Roč. XIII, č. 49 (10. decembra 2010), s. 12. 
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OSWALDOVÁ, Jana: V tej Prievidzi, alebo Premeny hlavného námestia a jeho prilahlých uličiek. Lanx, alebo Netradičné 
rozprávanie o časoch Tibéria [online]. Šupmerk : Vlativědné muzeum v Šumperku, 2010. <http://www.muzeum-
sumperk.cz/index.php?item=program/&viewprogram=517>. 
OSWALDOVÁ, Jana: Handlová, kolorovaná pohľadnica. Exponát mesiaca [online]. Prievidza : Hornonitrianske múzeum 
v Prievidzi, 2010. Dostupné na internete: <http://www.muzeumpd.sk/buxus/docs/Exponat_mesiaca_ _Handlova _-
_pohladnica.pdf>. 
OSWALDOVÁ, Jana: Zosuv pôdy v Handlovej si pripomíname po 50 rokoch. In: Handlovské noviny. - [Roč. 7], č. XII/2010, s. 2. 
STRAKOVÁ-STRIEŠKOVÁ, Mária - GÉCZYOVÁ, Iveta & KERATOVÁ, Katarína: Cudzokrajné dreviny v parkoch horného 
Ponitria. In: TRÁVNÍČEK, Dušan & ŠUŠOLOVÁ, Jana (ed.): Západné Karpaty - spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. 
mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje , 9.-11.VI.2010 : Zlín 2010. Zlín, Muzeum 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2010, s. 29-42. 

Monografie: 11 
Náklad monografií: 0 
Štúdie: 0 
Články v odbornej tlači: 8 
Recenzie: 0 
Popularizačné články: 19 
Periodiká:  

INÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 

Odborná metodická činnosť 

Sprostredkovanie poznatkov a skúseností v rámci odbornej a metodickej oblasti v činnosti múzea malo primárne 
postavenie. Odborné poradenstvo všetkých zamestnancov múzea smerovalo najmä k študujúcej mládeţi: kvalitné 
poskytovanie odborných konzultácií k seminárnym i diplomovým prácam, vedenie prác stredoškolske j odbornej 
činnosti, resp. výber témy s regionálnou problematikou pre stredoškolskú odbornú činnosť (práce, v ktorých 
múzeum participovalo ako odborný garant, postúpili v školskom roku 2009/2010 do krajského kola a tieţ 
celoslovenského finále, pričom jedna dosiahla prvé miesto), zabezpečovanie študentskej praxe z odborov 
príbuzných muzeológii a pod. Okrem toho odborno-poradenské sluţby a konzultácie z najrozmanitejšej 
problematiky boli vo vyhradenom čase dostupné všetkým záujemcom, a to nielen z radov jednotlivcov, ale aj 
zástupcom profesijných zdruţení a inštitúcií. V hodnotenom období zamestnanci múzea poskytli 97 konzultácií.  

Metodická činnosť múzea sa orientovala do dvoch oblastí, a to jednak do oblasti spolupráce a pomoci všetkým 
záujemcom o múzejnú prácu (poradenstvo pri úprave expozície Obecného múzea v Nedoţeroch-Brezanoch 
a rozšírenie expozície Múzea a galérie Jána Procnera v Handlovej o predmety z akvizícií posledného obdobia) 
a tieţ do oblasti metodickej pomoci obecným kronikárom a miestnym samosprávam pri zostavovaní 
kronikárskych záznamov. Pozitívom bola realizácia samostatného seminára pre obecných kronikárov v spolupráci 
s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, ktorý patrí k osvedčeným aktivitám a nie je len strohým blokom 
prednášok, ale je platformou pre stretnutie kronikárov s diskusným fórom s orientáciou na výmenu praktických 
skúseností. Okrem toho v troch prípadoch boli poskytnuté individuálne konzultácie pre spracovanie ročného 
kronikárskeho záznamu samosprávnych celkov v regióne.  

V súvislosti s prípravou novej koncepcie rozvoja kultúry v Trenčianskom kraji bol spracovaný samostatný materiál 
za múzeum, ktorý zohľadňoval skutočný stav inštitúcie od materiálnych podmienok aţ po stav zbierkového fondu 
a moţnosti vyuţitia a načrtol základné ciele rozvoja na obdobie rokov 2010 – 2020. Zameriaval sa na nasledovné 
oblasti: dobudovanie a rekonštrukcia priestorov múzejných pracovísk a ich následné udrţiavanie; skvalitnenie 
odbornej správy múzejného fondu a jeho ochrany; vytvorenie podmienok pre vedecké zhodnotenie spravovaných 
muzeálií; tvorba programov v rámci múzejno-prezentačnej činnosti; implementácia moderných informačných 
technológií do všetkých múzejných činností; vybudovanie stabilného systému na podporu múzejných aktivít 
v regionálnych podmienkach; posilnenie marketingových činností a vytvorenie systému komerčných aktivít; 
rozširovanie spolupráce s partnermi z kultúrno-výchovných ustanovizní v regióne, školami, subjektami 
cestovného ruchu, médiami a ostatnými neziskovými subjektami; prehlbovanie partnerských vzťahov s múzeami 
a partnerskými subjektmi v európskom meradle; revitalizácia a rozvoj ľudských zdrojov s predpokladom rastu 
odbornej úrovne, pričom súčasťou bol i návrh na finančné zabezpečenie. 

Vzdelávacia činnosť 

V snahe efektívneho hospodárenia došlo v priebehu roka k úprave niektorých plánovaných činností odborného 
charakteru. Popri tradičnom seminári pre kronikárov, ktorý sprostredkoval nové poznatky z oblasti vedenia 
obecných kroník, múzeum neuspelo pre nezáujem s organizovaním seminára pre učiteľov materských škôl 
a základných škôl v spolupráci so zdruţením Vedecká hračka a Pedagogickým a metodickým strediskom 
v Banskej Bystrici.  

V skladbe programov z oblasti vzdelávacej práce múzea dominoval základný cieľ rozširovanie poznatkov 
o spravovaných zbierkových fondoch, ktoré sú špecifickou súčasťou kultúrneho dedičstva spoločnosti s dôrazom 
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na región, kde múzeum pôsobí. Súčasne sa tak sprostredkovávali informácie o činnosti múzea a jeho poslaní 
v ochrane pamätihodností. Sledovalo sa tým najmä získavanie nových potenciálnych návštevníkov, ktorí môţu 
následne participovať na zvyšovaní samotnej návštevnosti múzea a ovplyvniť rast príjmov múzea.  

V programovej ponuke boli zakotvené osvedčené formy kultúrno-výchovných aktivít s výrazným vzdelávacím 
aspektom určených vybratým skupinám detí (predškolský vek, základné školy, sociálne ustanovizne, krízové 
centrá a pod.), stredoškolskej mládeţi a aj starším vekovým kategóriám (kluby dôchodcov, penzióny a pod.). 
Odborné a vzdelávacie projekty - Spoznávame múzeum (určený predškolskej mládeţi), Čo je v múzeu? (určený 
ţiakom základných škôl a študentom stredných škôl a nový projekt Na hornej Nitre so všeobecnými tematickými 
okruhmi (určený širším záujmovým skupinám) boli upravené s pouţitím príťaţlivých tém, ktoré sa odráţali uţ 
v názve a práve cez ne múzejníci usilovali o sprostredkovanie poznatkov a informácií o regióne hornej Nitry. 

Dôleţitou súčasťou sa stali aj nové formy, ktoré výrazne rozšírili úlohy múzea v oblasti prezentačnej práce. Nové 
aktivity tvorili jednak sprievodné podujatia k výstavám, ale boli pripravené aj samostatné kultúrno-vzdelávacie 
aktivity. Ich cieľovými skupinami sa stala predovšetkým školská mládeţ s moţnosťami vyuţitia kultúrnych 
poukazov (Múzejné hry, Prázdninové stredy v múzeu a ďalšie).  

K ďalším skupinám plánovaných úloh patrila participácia múzea a jeho zamestnancov na tvorbe kultúrneho 
a spoločenského diania regiónu horného Ponitria s dôrazom na prezentáciu základného poslania múzea 
v ochrane kultúrneho dedičstva. S cieľom dosiahnuť v tejto oblasti výraznejšie zlepšenie sa múzeum orientovalo 
najmä na prezentačné vlastné aktivity a tieţ na spoluprácu s partnerskými kultúrno-výchovnými ustanovizňami 
a občianskymi zdruţeniami a profesijnými zoskupeniami, ktorých je múzeum súčasťou.  

Výrazný nedostatok finančných prostriedkov na činnosť negatívne zasiahol personálnu skladbu múzea, čo sa 
prejavilo zníţením počtu zamestnancov a následne vyvolalo presun pracovných úloh s odrazom v pracovných 
náplniach jednotlivých zamestnancov. V snahe skvalitniť múzejnú prácu sa zamestnanci zúčastňovali na 
odborných podujatiach iných inštitúcií a organizácií. Popri samotnej účasti sa naviac prezentovali s príspevkami 
na medzinárodnom sympóziu Západné Karpaty – spoločná hranica, ďalej na konferencii Textil v múzeu v Brne.  

Súčasne vyuţili hornonitrianski múzejníci moţnosť začlenenia múzea do celoslovenského projektu Múzeum tretej 
generácie, zastrešeného Slovenským národným múzeom, ktorý má za cieľ vytvoriť v oblasti múzejníctva 
atraktívne prostredie na rozvoj samotných múzeí a tieţ ľudských zdrojov. Daného projektu sa v hodnotenom 
období zúčastnili traja zamestnanci.  

Do dlhodobého vzdelávacieho programu, organizovaného zriaďovateľom, bolo začlenených aj šesť 
zamestnancov múzea (od riadiacich pracovníkov cez hospodársko-prevádzkových aţ po odborných pracovníkov 
dokumentácie). Zámerom e-learningovej formy vzdelávania bolo posilnenie zručností v oblasti vedenia 
registratúry, ekonomických činností a vybratých oblastí manaţmentu. 

Popri poradensko-konzultačnej činnosti múzeum zabezpečovalo odbornú prax študentov príbuzných muzeológii a 
tieţ odborní pracovníci spracovali posudky k prácam stredoškolskej odbornej činnosti (Územno-administratívne 
členenie okresu Prievidza po rozpade Rakúsko-Uhorska, Cesty za umením. Sakrálne pamiatky hornej Nitry, 
Zabudnutý hrdina. Ţivot a dielo Petra Tvrdého) a tieţ k textom do pripravovanej monografie (obec Nedoţery – 
Brezany). V plánovacom období sa pripravil na základe záujmu absolventa vysokej školy projekt na absolventskú 
prax a v spolupráci s úradom práce bolo moţné plánovaný zámer aj realizovať.  

Ostatná odborná činnosť 

Múzeum vystupuje ako kolektívny člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, profesijnej ustanovizne 
slovenských múzejníkov Zväzu múzeí na Slovensku a tieţ záujmového zdruţenia K-2000, zdruţenia na podporu 
kultúry hornej Nitry, ktorého individuálnymi členmi sú aj zamestnanci múzea.  

Súčasne sú zamestnanci múzea členmi ICOM a Slovenskej národopisnej spoločnosti a popri tom pracujú aj ako 
odborníci v poradných zboroch partnerských inštitúcií. 

 
 

Registratúrne stredisko 

Prírastok (v beţných metroch): 0,00 
Stav registratúry (v beţných metroch): 15,00 

KNIŢNICA 

Sieť kniţníc 

Počet kniţníc: 1 
Počet pobočiek: 0 
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Kniţničný fond 

Kniţničné jednotky spolu: 13 755 
z toho historické kniţničné dokumenty: 581 
HKD vykazované v zbierkovom fonde: 5 
Počet titulov dochádzajúcich periodík: 22 
Ročný prírastok kniţničných jednotiek: 122 
z toho - kúpou: 68 
- darom: 24 
- výmenou: 30 
- bezodplatným prevodom: 0 
Úbytky kniţničných jednotiek: 0 
Spracované automatizovane: 13 755 

Výpoţičky a sluţby 

Výpoţičky spolu: 2 274 
z toho prezenčné: 2 274 
absenčné: 0 
MVS iným kniţniciam: 1 
MVS z iných kniţníc: 19 
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 

Pouţívatelia 

Registrovaní pouţívatelia: 27 
Návštevníci kniţnice spolu: 428 

Publikačná činnosť kniţnice 

Monografie: 0 
Články v odbornej tlači: 0 
Popularizačné články: 0 
Recenzie: 0 
Prednášky a prezentácie: 1 

Informačné technológie 

Počet serverov v kniţnici: 0 
Počet osobných počítačov (PC): 2 
Počet PC s pripojením na internet: 1 

Hospodárenie kniţnice 

Náklady na nákup kniţničného fondu: 1 402,08 € 

Zamestnanci kniţnice 

Počet zamestnancov (prepočítaný): 1 
z toho s VŠ: 0 
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PROPAGÁCIA 

Kultúrno-vzdelávacia činnosť 

 Počet podujatí Počet návštevníkov Náklady + os Príjmy 

Vzdelávacie aktivity pre deti a 
mládeţ: 

59 1 128 0,00 € 0,00 € 

Prednášky a besedy: 37 929 0,00 € 0,00 € 

Kultúrne programy: 0 0 0,00 € 0,00 € 

Špecializované akcie: 52 1 194 0,00 € 0,00 € 

Iné: 15 483 0,00 € 0,00 € 

Spolu: 163 3 734 0,00 € 0,00 € 

Propagácia múzea 

V tlači: 9 
V rozhlase: 37 
V televízii: 14 
Na internete: 126 
Exteriérová reklama: 42 
Direct mailing: 6 000 

Kluby a krúţky 

Počet: 1 
Počet členov: 12 

NÁVŠTEVNOSŤ 

Návštevnosť a vstupné 

 Návštevnosť  

Expozície Celkom Zahraniční Neplatiaci do 18 rokov Výnos 

Historiae superior Nitriensis 4 345 19 1 421 2 723 825,64 € 

Expozície a výstavy spolu 4 345 19 1 421 2 723 825,64 € 

PERSONÁLNY ROZVOJ 

Počet a zloţenie zamestnancov (fyzický stav) 

Pracovné zaradenie Odbor (k prac. zaradeniu) Ukončené vzdelanie Počet 

Vedúci zamestnanec Etnografia vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 1 

Kurátor História vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 3 

Kurátor Geológia vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 1 

Kurátor Botanika vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 1 

Kustód  stredoškolské s maturitou 1 

Konzervátor  stredoškolské s maturitou 4 

Knihovník  stredoškolské s maturitou 1 

Dokumentátor  vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 1 

Lektor  základné vzdelanie 1 

Lektor  stredoškolské s maturitou 1 

Kultúrno-propagačný manaţér Pedagogika vysokoškolské vzdelanie 1. stupeň 1 

Múzejný pedagóg Pedagogika vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 1 

Referent finančný  vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň 1 

Účtovník  stredoškolské s maturitou 1 
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Ostatní admin. zamestnanci  stredoškolské s maturitou 1 

Ostatní  stredoškolské bez maturity 1 

Ostatní  stredoškolské s maturitou 3 

Vedúcich zamestnancov spolu   1 

Kurátorov spolu   5 

Kustódov spolu   1 

Konzervátorov spolu   4 

Knihovníkov spolu   1 

Dokumentátorov spolu   1 

Lektorov spolu   2 

Kultúrno-propagačných manaţérov 
spolu 

  1 

Múzejných pedagógov spolu   1 

Referentov finančných spolu   1 

Účtovníkov spolu   1 

Ostatných adm. zamestnancov spolu   1 

Ostatných spolu   4 

Všetkých zamestnancov spolu   24 

Pohyb pracovníkov 

Noví: 2 
Odišli: 3 

Zvýšenie kvalifikácie 

Stredoškolské bez maturity: 0 
Stredoškolské s maturitou: 0 
Vyššie odborné vzdelanie: 0 
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupeň: 0 
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň: 4 
Vysokoškolské vzdelanie 3. stupeň: 0 

Prehĺbenie kvalifikácie 

Kurz: 9 
Školenie: 6 
Seminár: 26 

ROZPOČET 

Finančný rozpočet 

Beţný transfer 259 853,17 € 

z toho na mzdy (bez OON) 145 119,08 € 

výstavy a expozície 379,06 € 

edičnú činnosť 6 226,10 € 

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 44 078,00 € 

z toho nákup zbierkových predmetov 0,00 € 

Vlastné výnosy a trţby, celkom 3 712,40 € 

z toho trţby zo vstupného 825,64 € 

trţby z prenájmu 796,68 € 
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Granty 

tuzemské granty 11 060,00 € 

zahraničné granty 9 435,35 € 

zahraničné transfery 0,00 € 

SUMÁRNY PREHĽAD ÚDAJOV O ČINNOSTI MÚZEA 

Kategória údajov Vykazovaný rok: 2010 

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prírastkov) - počet ks 178 

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované - počet ks 326 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - prír. č. 74 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet ks 178 

Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov (ks) -148 

Celkový počet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky (ks) 3 908 

Celkový počet expozícií 1 

 z toho nové expozície 0 

Celkový počet výstav 30 

z toho vlastné 7 

 prevzaté 4 

 dovezené zo zahraničia 1 

 vyvezené do zahraničia 3 

 reprízy 15 

Celkový počet kultúrnych podujatí 163 

Celkový počet návštevníkov 8 079 

z toho expozície a výstavy 4 345 

 podujatia ostatnej prezentačnej činnosti 3 734 

Celkový počet pracovníkov 24 

Beţný transfer 259 853,17 € 

 

 

Prievidza január 2011 

Schválila: PhDr. Iveta Géczyová 

 


