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Hornonitrianske 
múzeum 
v Prievidzi
v zriaïovate¾skej 
pôsobnosti 
Trenèianskeho 
samosprávneho 
kraja

expozícia
výstavy
semináre
konferencie
prednášky
prezentácie

vstupné

otváracie hodiny

pondelok - piatok 

od 8.00 do 17.00 h

nede¾a 

od 13.00 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

- základné                      0,56 € 

- z¾avnené                      0,40 € 

- preukazy ICOM, ZMS, 

  AMG, K-2000               zdarma  

- príprava a realizácia výstav a iných 

  prezentaèných podujatí

- spracovanie monografií a štúdií

- vypracovanie odborných posudkov

- realizácia prednášok a exkurzií

- interné štúdium odbornej literatúry

- realizácia výchovno-vzdelávacích 

  podujatí pre MŠ, ZŠ a SŠ

- spracovanie samostatných 

  projektov pre seniorov

- poradenské a konzultaèné služby

- vydávanie kníh, katalógov a rôznych 

  propagaèných materiálov

- predaj drobných ¾udovoumeleckých 

  a remeselných výrobkov

služby

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

kontakt



expozícia semináre  konferencie  prednášky

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody 
a spoloènosti hornej Nitry

výstavy

ZÁPADNÉ KARPATY – SPOLOÈNÁ HRANICA. 
CHRÁNENÉ ÚZEMIA TRENÈIANSKEHO KRAJA
Danosti a zaujímavosti prírody 
v Trenèianskom kraji  
                             12. január – 19. marec 2012

GÚ¼ALO SA VAJÍÈKO  
Kraslice zo zbierky ¼udmily Bátorovej 
                                 22. marec – 10. apríl 2012

HODNOTY – VEDECKÁ HRAÈKA  
Hraèky a hlavolamy zo sveta
                                             12. – 30. apríl 2012

JEDEN Z DVOCH. PRÍBEH RÍMSKEHO LANXU
Unikátny doklad z antických èias 
                              4. máj – 3. september 2012

OLYMPIÁDA NA ZNÁMKACH
Rozmanité druhy olympijských športových 
disciplín na poštových známkach 
                            28. jún – 24. september 2012

S VETROM OPRETEKY
Jednostopové motorové vozidlá zo zbierky 
Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici
                     6. september – 15. október 2012

NIE JE KORUNA AKO KORUNA
Platidlá korunovej meny v zbierkach múzea 
                    18. október – 26. november 2012

PRE MALÝCH I VE¼KÝCH 
Hry, bábiky, náradie, nástroje a iné dávne 
drobnosti na hranie.   
                29. november 2012 – 7. január 2013

 
NA POMOC KRONIKÁROM
Seminár pre kronikárov obcí hornej Nitry
                                                          7. jún 2012

NA POMOC FOLKLORISTOM
Seminár o vytváraní odevov a doplnkov 
k programovým vystúpeniam folkloristov
                                           27. september 2012

PEDAGOGIKA V MÚZEU 
– MÚZEUM V PEDAGOGIKE
Odborná konferencia o múzejnej pedagogike
                                      10. – 11.  október 2012

ZA POZNANÍM SVETA
Prednášky s prezentáciami z ciest po svete
                          september – december 2012

ZA POZNANÍM HORNEJ NITRY 
Projekt pre školákov s prezentáciou dokladov
k vývoju prírody a spoloènosti horného Ponitria, 
spojený s tvorivými aktivitami 
                                  január – december 2012
 Miesto konania: mestá a dediny hornej Nitry

PRÁZDNINOVÉ STREDY V MÚZEU
Tvorivé dielne pre prázdninujúcich školákov 
        každá streda poèas školských prázdnin

FAŠIANGOVÉ VESELIE 
Zvyky a obrady spojené s obdobím fašiangov 
                                        16. – 17. február 2012

K VE¼KEJ NOCI
Tvorivé dielne s rozprávaním o ¾udových
tradíciách ve¾konoèného obdobia 
                                                 2. – 5. apríl 2012

MEDZINÁRODNÝ DEÒ MÚZEÍ 
Dni otvorených dverí v múzeu
                                                18. – 19. máj 2012

kultúrno-výchovné podujatia

Zbierky na móle VI. O Rímskej hostine
Jedlá a stolovanie v antickom Ríme
                                                       19. máj 2012

V ZNAMENÍ LETNÉHO SLNOVRATU 
Tradície späté s obdobím letného slnovratu  
                                               19. – 27.  jún 2012 

UÈENÍ Z NEBA NESPADLI  
Osobnosti vedy, techniky i umenia hornej Nitry 
prostredníctvom knižných titulov
                                      poèas druhého týždòa 
                                        jún – september 2012

LETNÉ LISTOVANIE 
Èítanie z dobových tlaèí v múzejnej knižnici
                                                       druhý utorok 
                                                júl – august 2012 

DOBROTY HORNONITRIANSKEJ KUCHYNE 
Príprava a využitie tradièných jedál 
v súèasnej kuchyni
                                                          21. júl 2012 
                                Miesto konania: Kanianka

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIÈSTVA 
Dni otvorených dverí v múzeu
                                  18. – 19. september 2012

JESENNÉ VARIÁCIE 
Tvorivé dielne s poznávaním rastlinných druhov 
                                september – október 2012

VIANOCE V MÚZEU
Cyklus predvianoèných podujatí
Papierový pondelok, Utešený utorok, 
Slamená streda, Šúpo¾ový štvrtok, 
Perníkový piatok, 
Pred zimným slnovratom
                                   10. – 16. december 2012

VÏAKA VÁM
Poïakovanie darcom, ktorí prispeli 
k rozšíreniu zbierok múzea 
                                            18. december 2012
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