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Múzeá sú inštitúcie, ktorých hlavným poslaním je zhromažďovanie zbierkových 
predmetov a ich vedecké zhodnocovanie, ako aj prezentácia týchto artefaktov. 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi každoročne získava hlavne darom od verejnosti 
potencionálne predmety, ktoré posudzuje komisia na tvorbu zbierok a takto sa 
postupne dostávajú do fondu múzea. Výnimkou nie je ani fond numizmatiky, ktorý je 
každým rokom bohatší o nové muzeálie. 
 



   
 
 
V roku 2021 bolo darom získaných desať medailí z obdobia Československa. Medaily 
sa viažu na konkrétnu osobnosť – Ľudmilu Dzurákovú, ktorá v deväťdesiatych rokoch 
20. storočia pracovala aj v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi ako informátorka. 
Počas svojho profesijného života bola zamestnaná ako riaditeľka materskej škôlky 
a medaily, ktoré sa v hojnom počte v tom období rozdávali, dostala za svoje zásluhy aj 
ona. Dar predmetov je o to hodnotnejší, že spolu s informáciou o ich majiteľovi tvoria 
ucelený súbor. Zaujímavosťou celku sú dve pamätné medaily Slovenského zväzu žien 
(SZŽ): medaila k 40. výročiu založenia SZŽ a medaila SZŽ k 40. výročiu Slovenského 
národného povstania (SNP). Prvá z nich je z roku 1985 a má kruhový tvar, druhá 
v tvare vlajúcej zástavy je z roku 1984. Medaily dostávali pri príležitosti výročí členky 
zväzu. Na medaile k 40. výročiu Slovenského zväzu žien je portrét ženy so stuhami 
v pozadí a v spodnej časti v štyroch riadkoch nápis PAMÄTNÁ MEDAILA K 40. 
VÝROČIU ZALOŽENIA SZŽ. Námet medaily k 40. výročiu Slovenského národného 
povstania – päť ženských postáv, z ktorých prvá drží samopal a posledná má na 
rukách dieťa – znázorňuje nezastupiteľné miesto slovenských žien v Povstaní. (Na 
reverze medaily v piatich riadkoch PAMÄTNÁ MEDAILA K 40. VÝROČIU SNP 
ÚSTREDNÝ VÝBOR SZŽ.) 
 



 

(Foto: Mgr. Zita Radosová) 

 
Slovenský zväz žien združoval všetky ženy Slovenska, medzi činnosťami vykazoval 
napríklad organizovanie osláv Medzinárodného dňa žien, rôzne besedy, karnevaly pre 
deti či kurzy šitia, varenia alebo aranžovania. Pri príležitosti SNP ženy z miestnych 
organizácií často organizovali mierové pochody do okolitej prírody. V roku 1990 bola 
organizácia SZŽ premenovaná na Demokratickú úniu žien, ktorá začala pracovať 
v nových podmienkach. 
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