
Hornonitrianske 

múzeum 

v Prievidzi

             v zriaïovate¾skej 

pôsobnosti 

Trenèianskeho 

samosprávneho 

kraja

KALENDÁRIUM 

             expozícia

výstavy

prezentácie

iné podujatia

                          2009

             

- príprava a realizácia výstav 

  a iných prezentaèných podujatí

- spracovanie monografii a štúdií

- vypracovanie odborných posudkov

- realizácia prednášok a exkurzií

- interné štúdium odbornej literatúry

- realizácia výchovno-vzdelávacích 

  podujatí pre MŠ, ZŠ a SŠ

- výchovno-vzdelávacie projekty 

  pre seniorov

- poradenské a konzultaèné služby

- vydávanie kníh, katalógov 

  a rôznych propagaèných materiálov

- predaj drobných ¾udovoumeleckých 

  a remeselných výrobkov

Dospelí - 0,56 €

Deti, dôchodcovia, Z�P - 0,39 €                        

Odborný výklad – do 25 osôb - 3,56 €

Odborný výklad – nad 25 osôb - 6,97 €

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

m
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SLUŽBY

VSTUPNÉ

OTVÁRACIE HODINY

Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

tel. +421 46 542 30 54

fax +421 46 542 67 15

e-mail:hnm@hnm.tsk.sk

www.hnm.tsk.sk

KONTAKT

Cie¾om vzdelávacích aktivít 

(prednášky, besedy, rozprávania a i.),

ktoré sa uskutoèòujú 

v priestoroch i mimo priestorov

múzea je poskytnú�  možnos� 

overi�, doplni� a rozšíri� vedomosti 

z oblasti spoloèenských 

a prírodných vied v praxi. 

Oživením týchto programov

sú priame kontakty 

so vzácnymi zbierkovými predmetmi,

ako i neformálnos� prostredia 

èo je pre žiakov a ich pedagógov 

pútavým obohatením 

vyuèovacích hodín.

   

Vzdelávacie programy 

a lektorské výklady 

je potrebné  

dohodnú� vopred. 

Objednávky telefonicky 

alebo e-mailom



VÝSTAVY

EXPOZÍCIA PREZENTÁCIE

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody 
a spoloènosti hornej Nitry

SLOVENSKÉ EUROVÉ MINCE
Výtvarné návrhy 
slovenských strán eurových mincí
15. január 2009
 
ZELENÉ A MODRÉ STRETNUTIA
Zaujímavosti z vtáèej ríše
19. február 2009
 
ZNÁMKA JE MOJE HOBBY
65. výroèie pôsobenia filatelie v Prievidzi
26. marec 2009
 
Z HISTÓRIE OBCHODU
Všedné i nevšedné doklady z obchodovania
7. máj 2009
 
BONSAI 2009
Stromèeky a kríky v miskách
16. máj 2009
 
KORENE BYTIA
Jubileá priemyselných podnikov 
na hornej Nitre
jún 2009
 
SVÄTÍ Z RÁZTOÈNA
Reštaurované pamätihodnosti z Ráztoèna
jún 2009
 
VÝLETY ŽELEZNICOU
100 rokov predåženia železniènej trate
do Nitrianskeho Pravna
september 2009
 
RES IPSA LIQUITOR
(VEC HOVORÍ SAMA ZA SEBA)
Spoznávanie múzejných artefaktov
október 2009
 
NESIEME VÁM NOVINU
Betlehemy zo zbierok múzea 
november 2009
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NÁŠ KRAJ - 90. výroèie

historicko-knižnièná prezentácia

18. - 20. marec 2009

BUDENIE JARI

Tradície a zvyky spojené s ve¾konoènými

sviatkami

6. - 8. apríl 2009
 

PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI III. GARBIARSTVO

O jednom z dôležitých prievidzských

cechov - garbiaroch

15. - 16. máj 2009
 

KEÏ SA CHODILO NA PANSKÉ

Robotné znaky používané pri plnení

pracovnej renty v období feudalizmu

15. - 16. máj 2009

NEŽIVÉ DARY ZEME

Ukážky hornín a minerálov

15. - 16. máj 2009

KEÏ NEBOL KOV

Výroba kamenných nástrojov

15. - 16. máj 2009

DARY LÁSKY

Starodávne prejavy lásky èi priazne

15. - 16. máj 2009

TAKTO SA ROBILO KEDYSI

Prezentácia tradièných a historických

remeselných techník

15. - 16. máj 2009

ZBIERKY NA MÓLE III

Doklady odievania zo zbierok múzea

16. máj 2009

A BOLO SVETLO

Rozžaté historické svietidlá

16. máj 2009

HISTÓRIA NA PAMIATKU

Politické udalosti na medailách

17. - 18. september 2009
 

PÍSMENÁ A ÈÍSLICE RIMANOV

Ukážka a tvorba rímskych nápisov

17. - 18. september 2009
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D  Ò PRE ÈLOVEKA

Významné dni a výroèia, ktoré ovplyvnili

a ovplyvòujú náš život

Každý párny utorok v mesiaci

MÚZEJNÉ HRY

Tvorivé dielne a hry pre šikovné rúèky

Každý nepárny utorok v mesiaci
 

TRUHLICA ZÁZRAÈNICA

Známe i neznáme predmety dávnych èias

15. - 16. máj 2009
 

PRÁZDNINOVÉ STREDY 

Tvorivé dielne každú stredu poèas

jarných a letných prázdnin
  

VIANOCE V MÚZEU

Tvorivé dielne: Papierový pondelok, 

Utešený utorok, Slamená streda, 

Šúpo¾ový štvrtok, Perníkový piatok

december 2009
 

VÏAKA VÁM...

Poïakovanie darcom, 

ktorí prispeli k rozšíreniu zbierok múzea

december 2009

KONFERENCIE, SEMINÁRE, PREDNÁŠKY,

ODBORNÉ STRETNUTIA
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LIEÈIVÁ SILA NERASTOV

O niektorých mineráloch a ich úèinkoch

17. - 18. september 2009
 

ALCHÝMIA V MÚZEU

Postupy ochrany pamätihodností

17. - 18. september 2009
    
LEKÁRNIK PANTALEON

Z histórie lekárnictva v Prievidzi

17. - 18. september 2009
 

HRÔZOSTRAŠNÝ KELTSKÝ NOVÝ ROK

Stretnutie so svetom starodávneho národa Keltov

26. - 30. október 2009
 

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ

O zvykoch spojených s príchodom zimy

30. november - 4. december 2009
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