
vstupné

otváracie hodiny

základné  0,56 € 
z¾avnené  0,40 € 
preukazy ICOM, ZMS, AMG, K-2000 zdarma  

pondelok  piatok 
od 8.00 do 17.00 h
knižnica  pondelok a streda 
od 13.00 do 17.00 h
konzultaèné služby  piatok 
od 13.00 do 17.00 h

–

–

–

služby

príprava a realizácia výstav 

spracovanie monografií a štúdií

vypracovanie odborných posudkov

realizácia prednášok a exkurzií

interné štúdium odbornej literatúry

realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí 

poradenské a konzultaèné služby

edièná èinnos�

predaj ¾udovoumeleckých výrobkov

Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
tel. +421 46 5423054
fax +421 46 5426715
e-mail: info@muzeumpd.sk
www.muzeumpd.sk

HORNONITRIANSKE 
MÚZEUM 
V PRIEVIDZI
v zriaïovate¾skej 
pôsobnosti 
Trenèianskeho 
samosprávneho 
kraja

KALENDÁRIUM2015

iné podujatia

november 2015

POKROK V MÚZEU: Prenos zvuku

Vzdelávacie podujatie organizované pri príležitosti 

Týždòa vedy a techniky na Slovensku

október 2015

ODKAZ ŠTÚROVSKÝ

Odborná prednáška s besedou

23. – 27. november 2015

STRIDŽIE DNI

Tajuplné potláèanie i odvážne využívanie magických síl 

sprevádzajúcich obdobie zimného slnovratu 

sprítomnené v interaktívnej prezentácii

14. – 20. december 2015

VIANOCE V MÚZEU

Papierový pondelok, Utešený utorok, Slamená streda, 

Šúpo¾ový štvrtok, Perníkový piatok a v nede¾u 

Pred zimným slnovratom. 

Tradièné tvorivé dielne pre školy i verejnos�  

december 2015

VÏAKA VÁM ...

Poïakovanie darcom, ktorí prispeli k rozšíreniu 

zbierok múzea

výstavy

22. október – 4. december 2015

ÈO UKRÝVAJÚ BOJNICKÉ TRAVERTÍNY    

Paleontologické a archeologické nálezy z Bojníc,

najvýznamnejšej stredoeurópskej paleolitickej lokality 

10. december 2015 – január 2016 

Š�ASTNÉ A VESELÉ 

Vianoèné a novoroèné obrazy na dobových 

poh¾adniciach zo zbierok múzea

Zmena programu vyhradená



15. január – 27. február 2015

OÈARENÝ CHROBÁKMI A INOU HÁVEÏOU                              

O práci Vladimíra Javorka, významného èeskoslovenského

popularizátora entomológie 

výstavy

výstavy

15. – 16. máj 2015
BONSAI 2015
Miniatúrne stromèeky, kríky a suiseki 
zo súkromných zbierok pestovate¾ov bonsaiov

4. – 30. jún 2015
PRÍ�AŽLIVOS� HLINY II.
Práce žiakov súkromnej základnej umeleckej
školy v Koši v konfrontácii s archeologickými nálezmi 

10. september – 16. október 2015
¼UDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA
Život, dielo a význam odkazu národného budite¾a s dôrazom 
na región hornej Nitry. Múzejno-archívne výstavné podujatie 

expozícia

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS

Múzejná dokumentácia vývoja 

prírody a spoloènosti hornej Nitry

iné podujatia

január – máj 2015

90 ROKOV MÚZEJNÍCTVA NA HORNEJ NITRE

Dokumentácia úsilia múzejníkov a zberate¾ov 

pri záchrane kultúrneho dedièstva

január – december 2015

ZA POZNANÍM HORNEJ NITRY

Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov 

k vývoju prírody a spoloènosti horného Ponitria, 

spojený s tvorivými aktivitami 

január – marec, október – december 2015

ZA POZNANÍM SVETA

Cyklus rozprávaní, prednášok a besied s prezentáciami 

z ciest po svete

každá streda poèas školských prázdnin

PRÁZDNINOVÉ STREDY V MÚZEU

Tvorivé dielne nielen pre prázdninujúcich školákov

9. – 13. február 2015

FAŠIANGOVÉ VESELIE                      

Najveselšie obdobie roka v živote našich 

predkov prostredníctvom rozprávania, 

prezentácie a tvorivej dielne

iné podujatia

10. marec 2015
PRE PAMÄ�
Filmový dokument o utrpení Cige¾èanov 
v èasoch druhej svetovej vojny
 
30. marec – 1. apríl 2015
K VE¼KEJ NOCI
Ma¾ovanie najkrajších symbolov jarných sviatkov 
spojené s prezentáciou a predajom
 
apríl 2015
HORNÁ NITRA A DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA
Odborný seminár

14. máj 2015
MÚZEUM SLÚŽI ¼UÏOM
Seminár k jubileu múzea

15. – 16. máj 2015
MÚZEUM DOKORÁN 
Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií 
cez poradenstvo až po ochutnávku) pripravených
k Medzinárodnému dòu múzeí a Noci múzeí

jún 2015
NA POMOC KRONIKÁROM
Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry

KALENDÁRIUM2015

výstavy

5. marec – 7. máj 2015
PREKLIATIE  VOJNY
Udalosti druhej svetovej vojny so zrete¾om na región 
hornej Nitry. Múzejno-archívne výstavné podujatie 

9. apríl – 29. máj 2015
FALERISTIKA PRE KAŽDÉHO
Rady a vyznamenania zo súkromnej zbierky 
a fondu múzea

14. máj – 4. september 2015
AKO PLYNIE ÈAS
Jubileum múzea prostredníctvom zhromaždených 
zbierok, odborných èinností i dosiahnutých úspechov

iné podujatia

18. – 25. jún 2015 

V ZNAMENÍ LETNÉHO SLNOVRATU

Aktívne poznávanie starodávnych osláv 

životodarného slnka v zabudnutých podobách 

jánskych tradícií 

september 2015

HORNONITRIANSKE DOBROTY

Kombinované podujatie na tému prípravy tradièných jedál 

a stolovania. Prezentácia spojená s vystúpením folkloristov 

17. – 18. september 2015

ZA BRÁNOU MÚZEA

Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií 

cez poradenstvo a tvorivé dielne) pripravených 

k Dòom európskeho kultúrneho dedièstva

september – október 2015

TVORIVÉ VÝPRAVY DO MINULOSTI

Cyklus rozprávaní a tvorivých dielní na tému pravekých 

malieb, hrnèiarskeho remesla a výroby papiera

19. – 23. október 2015

JESENNÉ VARIÁCIE: Dve tváre jesene

Rozmanitos� jesennej prírody v interaktívnej 

prezentácii a tvorivej dielni
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