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Všeobecné problémy  
Múzejné aktivity priamo súvisia so skladbou a kvalitou zbierkového fondu, ktorý múzeum spravuje a tiež danosťami 
súvisiacimi s materiálnym zabezpečením. Rok 2007 v podmienkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi priniesol výrazné 
zmeny a to nielen ponukou zaujímavého programu pre návštevníkov, ale súčasne aj zlepšením materiálnych podmienok. Úlohy 
a predsavzatia stanovené v ročnom pláne neboli jednoduché, ale adekvátne možnostiam a sledovali oživenie dialógu so širokou 
verejnosťou, ktorú problémy s priestormi ochromili na dobu piatich rokov a len postupne sa múzejníkom darí obnovovať 
pôvodné kontakty s orientáciou na školskú mládež, ktorá je potenciálnym múzejným návštevníkom.  
V hodnotenom období dominovali najmä pracovné úlohy v oblasti správy zbierkového fondu, ktorý obsahuje už viac ako štvrť 
milióna zbierkových predmetov. Ukončenie sťahovania múzejných predmetov z jestvujúcich priestorov Kaštieľa v Diviackej 
Novej Vsi do rozsiahlych stavebno-rekonštrukčnými zmenami upraveného objektu na Ul. V. Clementisa v Prievidzi sa stalo 
realitou a súčasne vytvorilo predpoklady pre realizáciu ďalších väčších i drobnejších činností. Vybudovanie nových, 
účelnejších priestorov vytvorilo základ pre postupné napĺňanie zámerov a dosiahnutie množstva cieľov, od roztriedenia 
zbierok podľa materiálov, ďalej ich základného ošetrenia a následného sústredenia v príslušných depozitoch, tiež ich 
prehľadného a systematického ukladania.  
K ďalším primárnym úlohám prináležal aj súbor úloh spojených so zavádzaním informačného systému múzea. Popri 
ekonomicko-hospodárskych činnostiach a administratíve sa úlohy už bezprostredne dotýkajú samotných zbierkových fondov. 
Digitálne spracovanie údajov o zbierkových predmetoch v zvolených akvizičných obdobiach aj so spracovaním obrazovej 
dokumentácie jednotlivých muzeálií vyžaduje mimoriadne dôsledný prístup všetkých zainteresovaných od kurátorov, 
konzervátorov a tiež odborných pracovníkov dokumentácie. 
 Popri odborných múzejných činnostiach spojených so správou zbierok nezaostávali ani prezentačné aktivity, ktorých 
charakteristickým rysom bola rozmanitosť, nápaditosť a príťažlivosť. Zaujímavo zvolené témy i formy výstavných a ostatných 
prezentačných programov, obohatené o sprievodné aktivity, vytvorili dobrú odozvu návštevníckej verejnosti, ktorá sa prejavila 
aj v náraste príjmov zo vstupného. Pri zostavovaní zámerov a samotných scenárov podujatí sa akceptoval aj výchovno-
vzdelávací aspekt, pretože stúpajúce nároky návštevníkov vyžadujú popri zábave sprostredkovanie nových zaujímavostí, 
poznatkov a informácií. V dialógu percipienti - múzeum nevyhnutne zohrával mimoriadne dôležitú úlohu zodpovedný podiel a 
invenčný prístup každého múzejníka. 
Príťažlivá ponuka aktivít so zdôraznením významu Medzinárodného dňa múzeí a aj novšieho projektu Noc múzeí i Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva, ale aj decembrových dní pred Vianocami  usilovala nielen o vyplnenie voľného času 
návštevníkov múzea. Ambíciou hornonitrianskych múzejníkov sa stáva aj pri prezentáciách poskytnutie poznania, teda dôraz 
sa kladie aj na edukačnú stránku pripravovaných podujatí. Dosiahnutie priaznivého obrazu o poslaní múzea v procese záchrany 
hodnôt kultúrneho dedičstva dominovalo i v ďalších úlohách múzea, ku ktorým prináležala spolupráca s médiami a so 
všetkými subjektmi, ktoré participujú na tvorbe kultúrno-spoločenského diania regiónu hornej Nitry. 
Premeny múzejnej činnosti sa ukazujú i v oblasti prípravy a spracovania  rozmanitých projektov orientovaných na posilnenie 
jednotlivých aktivít, čo sa prejavuje mimoriadnym prínosom v oblasti materiálneho zabezpečenia činností. Potešiteľné sú 
následne dosiahnuté výsledky, ako tomu bolo v roku 2007, kedy múzeum získalo potvrdenie troch spracovaných projektov 
jednak z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR, ale aj v rámci zamestnaneckých projektov Poklady môjho srdca, 
poskytované VÚB Nadáciou.  
Súčasť múzejnej práce v hodnotenom období tvorili aj úlohy vzdelávania a rast odbornej úrovne zamestnancov múzea, ktoré sa 
realizovali najmä samostatným štúdiom a odbornými stretnutiami pracovníkov v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Účasť na odborných seminároch, konferenciách a kurzoch usporiadaných inými subjektmi s aktívnymi vstupmi zamestnancov 
múzea na nich tvorila samostatnú zložku tejto oblasti aktivít. Pozitívom je i usporiadanie poznávacej exkurzie do brnenských 
múzeí, ktoré priniesli nové pohľady na možnosti múzejnej prezentácie. 
Kultúrno-výchovné aktivity múzejného charakteru a celá múzejná činnosť, realizovaná počas celého roka 2007, si vyžiadali 
vstupy ekonomicko-hospodárske i množstvo riadiacich úkolov. Pri realizácii sa prihliadalo na ich nevyhnutnosť a náročnosť 
pri maximálnom dodržaní úsporných a hospodárnych opatrení. 
 
 
 
 Ochrana zbierkového fondu  Plocha (m2) EPS EZS 

 Expozičné priestory 0,0 nie nie 
 Výstavné priestory 122,0 nie áno 
 Depozitárne priestory 633,0 áno áno 



 Pracovne 217,4 nie áno 
 Prednáškové miestnosti 41,0 nie áno 
 Dielne a laboratóriá 107,6 nie áno 
 Iné priestory 1 533,0 nie áno 
 Spolu 2 654,0 - - 
 
 
 Reštaurovanie a preparovanie zb. predmetov  Počet kusov Finančné náklady 
 Vlastnými prostriedkami 1 808 27 376,70 Sk 
 Dodávateľsky 129 90 000,00 Sk 
 
 Fotodokumentácia zbierok  Prírastok v roku Celkový stav 
 0 26 425 
 
 
Nedostatky v ochrane zbierkového fondu s návrhom ri ešení  
Ukončenie rozsiahlej prestavby v objekte na Ul. V. Clementisa v závere predchádzajúceho roka s vybudovaním nových 
kvalitatívne lepších depozitných priestorov vytvorilo podmienky pre ochranu zbierkového fondu múzea. Podporenie zámerov 
múzea zriaďovateľom, ale aj schválenie grantov na ministerstve kultúry, umožnilo vybudovanie protipožiarnych stropov, 
zvýšenie bezpečnosti objektov,  zavedenie elektronického požiarneho systému, monitorovacieho kamerového systému, 
systému merania vlhkosti a tiež uskutočniť množstvo stavebných úprav a vybaviť priestory modernejším úložným systémom. 
Z perspektívneho hľadiska nastal výrazný pokrok a neustále zavádzanie technicky pokročilých zariadení a systémov vytvára 
po prvýkrát v takmer dvadsaťročnej činnosti múzea vhodné podmienky pre uloženie rozsiahleho múzejného fondu.  
Počiatkom roka sa však ukázalo, že kopilitové steny v schodiskovej časti budovy nie sú zo stavebného hľadiska dostatočne 
riešené, pretože dochádza k tepelným prestupom z dôvodu použitia rozdielnych druhov materiálu, čím nastáva zrážanie pár a 
následne aj    zvyšovanie vlhkosti. Vytváranie plesňových máp nie je z hľadiska ochrany zbierok vhodné a preto už koncom 
roka bol spracovaný projekt do grantovej schémy ministerstva kultúry s cieľom získať prostriedky a definitívne stavebne 
vyriešiť schodiskovú časť objektu, ktorý slúži ako depozity múzea.  
Priaznivé klimatické podmienky tohoročnej zimy umožnili sťahovanie zbierok z Kaštieľa v Diviackej Novej Vsi a už vo 
februári došlo k presťahovaniu posledných rozmernejších kusov. Ukončenie sťahovania umožnilo postupné budovanie 
jednotlivých depozitov, pričom najskôr bolo nevyhnutné ošetriť proti plesňovými nátermi všetok depozitný nábytok. Následne 
sa začalo s ukladaním fondov podľa materiálových skupín, pričom definitívne sú uložené zbierky textilu, keramiky a skla, 
zbraní a výtvarného umenia, zoológie, botaniky a numizmatiky. Časť fondu však zostala ešte zbalená. Ukončiť túto úlohu 
nebude jednoduché a vyžiada si zvýšený záujem všetkých zainteresovaných.  
K odovzdaniu objektu Kaštieľa v Diviackej Novej Vsi spoluvlastníkom došlo v závere júna bez výraznejších komplikácií, 
pričom preberajúci poukazovali najmä na zlý stav priestorov a chýbajúce revízne správy objektu, ale nezohľadňovali 
skutočnosť, že od roku 1993 im bol objekt odovzdaný. 
Jestvujúce rozloženie fondu si vyžiadalo aj dôraznejšie  dodržiavanie príslušných interných noriem, vydaných smerníc a zásad 
o ochrane a bezpečnosti, o čo usilovali všetci kurátori. Iba takýmto prístupom mohla byť zabezpečená primárna ochrana 
muzeálnych fondov v súlade s platnými normami. 
 
 
 
 Akvizi čná činnos ť Prírastky Spôsob nadobudnutia 

 
 Vlastný zber Kúpa Dar Výmena - prevod 
 Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks 
 
 Archeológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 História 548 943 44 74 270 292 234 577 0 0 
 Národopis 16 28 0 0 0 0 16 28 0 0 
 Dejiny umenia 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
 Dejiny hudby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Numizmatika 57 57 0 0 0 0 57 57 0 0 
 Iné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Spoločenské vedy spolu 622 1 029 44 74 270 292 308 663 0 0 
 
 Dejiny techniky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 Geológia 8 17 8 17 0 0 0 0 0 0 

 Mineralógia-petrografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Paleontológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Botanika 68 68 68 68 0 0 0 0 0 0 
 Zoológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Antropológia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 Prírodné vedy spolu 76 85 76 85 0 0 0 0 0 0 
 
 Prírastky spolu 698 1 114 120 159 270 292 308 663 0 0 

 
Komisia na tvorbu zbierok zasadala 3 

 
 
 
 Evidencia zbierok  V knihe prírast. zaevidované Skatalogizované Úbytok v danom roku 
 Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks 
 
 Archeológia 8 950 92 475 16 916 83 658 0 0 

 História 5 873 21 880 10 715 18 838 0 0 
 Národopis 6 514 10 023 8 807 9 131 0 0 
 Dejiny umenia 38 51 23 23 0 0 
 Dejiny hudby 0 0 0 0 0 0 
 Numizmatika 4 160 25 425 24 722 24 881 0 0 
 Iné 4 505 385 505 0 0 
 Spoločenské vedy spolu 25 539 150 359 61 568 137 036 0 0 
 
 Dejiny techniky 0 0 0 0 0 0 

 
 Geológia 2 271 12 514 12 179 12 497 0 0 

 Mineralógia-petrografia 0 0 0 0 0 0 
 Paleontológia 0 0 0 0 0 0 
 Botanika 2 318 11 617 11 549 11 549 0 0 
 Zoológia 1 688 102 664 1 688 102 664 0 0 
 Antropológia 0 0 0 0 0 0 
 Prírodné vedy spolu 6 277 126 795 25 416 126 710 0 0 
 
 Zbierky spolu k 31.12. 31 816 277 154 86 984 263 746 0 0 

 
 
 Elektronické spracovanie zbierok  Prírastok v danom roku (ks) 1 060 
 Celkový počet spracovaných kusov 1 060 
 
 
Expozi čná činnos ť 
 
 Názov expozície Adresa Rok Katalóg Druh 
 
 Historiae superior Nitriensis Košovská cesta 9, Prievid 2007 spoločenskovedná 
 
 
 
 Spoločenskovedné expozície: 1 Hradné expozície: 0 Expozície v prírode: 0 
 Prírodovedné expozície: 0 Pamätné izby, domy: 0 Nové expozície: 1 
 Celkový počet expozícií: 1 
 
 
Výstavná činnos ť 
 
 Názov výstavy, autor scenára Inštalácia Katalóg Druh 
 
 Bonsai 2007 Prievidza prevzatá 
 
 
 Exotický hmyz Prievidza prevzatá 
 
 
 Stredoveká kuchyňa Prievidza prevzatá 
 
 
 Z ďaleka k vam ideme Prievidza dovez. zo  
 zahr. 



 
 
 Čo sa skrýva za peniazmi? Prievidza vlastná 
 
 
 Kamenný herbár Prievidza vlastná 
 
 
 Maľovaný nábytok Nitrianske Pravno vlastná 
 
 
 Mikuláš Mišík. K 100. výročiu narodenia Prievidza vlastná 
 
 
 Už trúbi postilión Bojnice vlastná 
 
 
 Čas radosti veselosti nastal nám Lanškroun, ČR vyvez. do  
 zahr. 
 
 
 Maľovaný nábytok Prievidza repríza 
 
 
 
 Celkový počet výstav: 11 
 
Vedecko-výskumná činnos ť 
 
 Názov úlohy Riešitelia Trvanie Odbor Výstup 
 
 Poštová história obcí okresu Prievidza Čechová 2004-2009 história iné 
 
 
 Zberný a odsunový tábor v Koši (Novákoch) Oswaldová 2006-2007 história iné 
 
 
 Doklady tradičného odievania zo Sebedražia v  Rusinová 2007-2008 etnografia iné 
 zbierkach Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi 
 
 
 Ľudový nábytok v zbierkach múzea Géczyová 2007-2008 etnografia scenár 
 
 
 Introdukované cudzokrajné dreviny v parkoch  Straková-Striešková 2007-2009 prírodné vedy iné 
 horného Ponitria 
 
 
 Travertíny a penovce na hornej Nitre Keratová 2004-2007 prírodné vedy iné 
 
 
 
 Celkový počet vedecko-výskumných úloh: 6 

 
Edičná činnos ť 
 
 Názov Vydané v roku, nákladom Jazyk Druh 
 
 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 2007, 100 ks Slov. informačný a metodický materiál 
 
 
 Kalendárium 2008 2007, 1000 ks Slov. informačný a metodický materiál 
 
 
 Čo sa skrýva za peniazmi?, plagát 2007, 10 ks Slov. drobná tlač 



 
 
 Čo sa skrýva za peniazmi?, pozvánka 2007, 80 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Daj Boh šťastia tejto zemi, vianočná pieseň 2007, 150 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Ďakovné listy 2007, 24 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Dielo Mikuláša Mišíka 2007, 30 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2007,  2007, 108 ks Slov. drobná tlač 
 pozvánka 
 
 
 Exotický hmyz, plagát 2007, 15 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Exotický hmyz, pozvánka 2007, 66 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Historiae superior Nitriensis, plagát 2007, 30 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Historiae superior Nitriensis, pozvánka 2007, 80 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Hrnčiari Trenčianskej stolice, pozvánka 2007, 50 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Kalendár 2008, nástenný 2007, 200 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Kalendárik 2008, čínsky porcelán 2007, 1000 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Kalendárik 2008, Murárik červenokrídly 2007, 1000 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Kamenný herbár, plagát 2007, 25 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Kamenný herbár, pozvánka 2007, 60 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Klenoty v múzeách, pozvánka 2007, 65 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Medzinárodný deň múzeí 2007, plagát 2007, 25 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Medzinárodný deň múzeí 2007, pozvánka 2007, 110 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Mikuláš Mišík a Prievidza, pozvánka na seminár 2007, 30 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Mikuláš Mišík. K 100. výročiu narodenia, pozvánka 2007, 80 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Mince ako naozaj, pozvánka 2007, 20 ks Slov. drobná tlač 
 



 
 O zlatú hviezdičku, plagát 2007, 30 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 O zlatú hviezdičku, pozvánka 2007, 30 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 PF 2008, novoročný pozdrav 2007, 150 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Podoby prievidzského námestia, pozvánka 2007, 60ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Priateľske stretnutie s dôchodcami, pozvánka 2007, 23 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Sladká streda, Škoricový štvrtok, Perníkový  2007, 80 ks Slov. drobná tlač 
 piatok 
 
 
 Stavanie mája, pozvánka 2007, 25 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Stredoveká kuchyňa, plagát 2007, 10 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Stredoveká kuchyňa, pozvánka 2007, 54 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Stredoveké mince, pozvánka 2007, 60 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Vďaka vám..., pozvánka 2007, 30 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Základy tradičných ľudových techník II., plagát 2007, 10 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Zbierky na móle, pozvánka 2007, 100 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Zďaleka k vám ideme, plagát 2007, 30 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 Zďaleka k vám ideme, pozvánka 2007, 80 ks Slov. drobná tlač 
 
 
 
 Celkový počet vydaných titulov: 39 
 
 
 Kultúrno-vzdelávacia činnos ť Počet podujatí Počet návštevníkov Publika čná činnos ť pracov. múzea  

 Prednášky a besedy 38 869 Monografie 0 
 Vyučovacie hodiny a prezentácie 27 738 Štúdie 0 
 Špecializované akcie 7 238 Články v odbornej tlači 3 
 Iné 37 1 765 Recenzie 0 
 Spolu 109 3 610 Popularizačné články 10 
 
 
 Propagácia múzea  Kluby a krúžky  

 V tlači 218 
 V rozhlase 40 Počet 0 
 V televízii 18 Počet členov 0 
 
 



Odborná metodická činnos ť 
Úsilie hornonitrianskych múzejníkov v oblasti odbornej a metodickej činnosti smerovalo do niekoľkých skupín aktivít, pričom 
všetky sledovali najmä skvalitnenie služieb múzea na tomto úseku.  
V tejto oblasti dominovalo poskytovanie adekvátnych odborno-poradenských služieb a konzultácií z najrozmanitejšej 
problematiky pre všetkých záujemcov, a to nielen z radov jednotlivcov, ale aj profesijných združení a inštitúcií. V tejto skupine 
bolo poskytnutých 105 konzultácií. Súčasne odborné poradenstvo všetkých zamestnancov múzea smerovalo aj k študujúcej 
mládeži: poskytovanie odborných konzultácií k seminárnym i diplomovým prácam v 12 prípadoch, vedenie prác 
stredoškolskej odbornej činnosti 8 študentom stredných škôl a konzultácie 16 ostatným študentom.  
Metodická činnosť múzea sa orientovala do troch oblastí a to jednak v oblasti spolupráce a pomoci všetkým záujemcom o 
múzejnú prácu, tiež metodickú pomoc kronikárskej práci a treťou nemenej dôležitou oblasťou bola metodická spolupráca s 
múzeami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.   
V prvej oblasti sa realizovala spolupráca s jestvujúcimi zariadeniami múzejného charakteru v regióne hornej Nitry (Muzeálna 
expozícia K. A. Medveckého pri Mestskom kultúrnom stredisku v Bojniciach, Súkromné múzeum Jána Procnera v Handlovej, 
Pamätná izba Rastislava Haronika v Nitrianskom Pravne vo Vyšehradnom). Úsilie sa orientovalo nielen na poskytovanie 
teoretickej pomoci, ale aj odbornej participácii pri nových expozično-prezentačných zámeroch a premenách jestvujúcich 
expozícií rozšírením o predmety z akvizícií posledného obdobia (spracovanie samostatných projektov na realizáciu aktivít). 
Druhá oblasť naplnila spoločné koncepčné zámery s Hornonitrianskym osvetovým strediskom Prievidza (od 1. júla 2007 
premenované na Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi) pre oblasť metodickej práce v činnosti kronikárov miest a obcí 
regiónu hornej Nitry, ale aj ostatným záujemcom pri spracovávaní poznatkov a informácií vo forme kronikárskych záznamov. 
Hlavnú ponuku - konzultácie obecným, mestským kronikárom pri spracovávaní ročných záznamov do obecných a mestských 
kroník i ďalším záujemcom rozšírilo usporiadanie metodického seminára kronikárov s možnou výmenou skúseností (s 
prezentáciou ocenených kroník z nášho regiónu v uplynulom období) i začiatok  akreditovaného školiteľského cyklu. 
Do poslednej oblasti metodickej práce múzea patrí nielen usporiadanie metodického stretnutia prírodovedcov i odborných 
pracovníkov dokumentácie troch múzeí Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom výmeny skúseností a spracovanie 
návrhov na využitie programu ESEZ v múzejnej práci, ale aj možnosť odbornej stáže konzervátorky z Vlastivedného múzea v 
Považskej Bystrici.  
Súčasťou odbornej práce múzea sa čoraz častejšie stáva i vedenie odbornej praxe budúcich absolventov stredných umeleckých  
škôl a vysokých škôl. V hodnotenom období vykonali na pracoviskách múzea 5 študenti takúto prax v rozsahu 140 hodín. 
Kurátori a kustódi zbierok múzea a ďalší odborní pracovníci pracovali aj ako členovia odborných komisií a poradenských 
zborov pri vedeckých spoločnostiach, záujmových združeniach a iných kultúrno-výchovných ustanovizniach. 
Prepojenie tejto oblasti činnosti múzea s rozsahom a skladbou zbierkového fondu, ktorý je základom múzejnej tvorby a z 
ktorého vychádzajú aj poznatky kurátorov jednotlivých fondov z oblasti prírodných a spoločenských vied, mimoriadne úzko 
súvisí. 
 
 
 
 Stav archívu  
 Celkový stav (v bežných metroch) 0,00 Počet zreštaurovaných archívnych dokumentov 0 
 Prírastok (v bežných metroch) 0,00 Výpožičky prezenčné 0 
 Počet fondov 0 Výpožičky absenčné 0 
 Počet zbierok 0 Výpožičky spolu 0 
 
 
 Registratúrne stredisko  

 Prírastok (v bežných metroch) 0,00 Stav registratúry (v bežných metroch) 14,00 
 
 
 Knižnica  
 
 1, Sieť knižníc 

 Počet knižníc 1 
 Počet pobočiek 0 
 
 2, Knižničný fond 

 Počet knižničných jednotiek k 31. 12. 13 284 
 Počet historických knižničných dokumentov (do r. 1918) 581 
 Knižničné jednotky HKD vykazované v zbierkovom fonde 5 
 Počet titulov dochádzajúcich periodík 27 
 Ročný prírastok knižničných jednotiek 198 
    z toho    kúpou 55 
                  darom 70 
                  výmenou 7 
                  bezodplatným prevodom 66 
 Ročný úbytok knižničných jednotiek 410 
 Knižničné jednotky spracované automatizovane 13 284 



 
 3, Výpožičky a služby 

 Výpožičky spolu 899 
    prezenčné výpožičky 880 
    absenčné výpožičky 0 
    MVS iným knižniciam 0 
    MVS z iných knižníc 0 
    MMVS iným knižniciam 4 
    MMVS z iných knižníc 15 
 Poskytnuté registrované bibliografické a faktografické informácie 0 
 Počet vypracovaných bibliografií 1 
 Počet vypracovaných rešerší 0 
 Počet študovní a čitární 1 
 Počet miest pre študujúcich 2 
 Plocha priestorov knižnice 27 
 
 4, Používatelia 
 Počet registrovaných používateľov 23 
 Návštevníci knižnice 371 
 
 5, Informačné technológie 
 Počet serverov v knižnici 0 
 Počet osobných počítačov 2 
 Počet PC s pripojením na internet 1 
 
 6, Hospodárenie knižnice 
 Náklady na nákup knižničných fondov - kníh, periodík 29 935,50 Sk 
 
 7, Zamestnanci knižnice 
 Počet zamestnancov (prepočítaný) 1 
    z toho s VŠ vzdelaním 0 
 
 Personálny rozvoj  VH V ÚS SO Z Spolu 
 Prírodné Geológia 0 1 0 0 0 1 
 vedy Biológia 0 1 0 0 0 1 
 Iné 0 0 0 0 0 0 
 Technické vedy 0 0 0 0 0 0 
 História 0 3 0 0 0 3 
 Archeológia 0 0 0 0 0 0 
 Spoločenské Etnografia 0 0 0 0 0 0 
 vedy Literárne 0 0 0 0 0 0 
 Hudobné 0 0 0 0 0 0 
 Výtvarné 0 0 0 0 0 0 
 Iné 0 0 0 0 0 0 
 Kurátori spolu 0 5 0 0 0 5 
 Lektori 0 0 0 0 0 0 Vzdelanie si dopl ňovali  
 Dokumentátori 0 0 2 0 0 2 Stredoškolské 0 
 Knihovníci 0 0 1 0 0 1 Vysokoškolské 3 
 Reštaurátori 0 0 0 0 0 0 Doktorandi 0 
 THP 0 2 2 0 0 4 
 Konzervátori 0 0 4 0 0 4 
 Preparátori 0 0 0 0 0 0 
 Fotografi 0 0 0 0 0 0 Pohyb pracovníkov  
 Ostatní 0 0 3 1 1 5 Noví 1 
 Počet pracovníkov spolu 0 7 12 1 1 21 Odišli 0 
 
 
 
Kustódi zbierok  
 
 Zbierky Kustódi Počet 
 
 Archeologické Soňa Beláková 
 
 



 Botanické RNDr. Mária Straková-Striešková 
 
 
 Geologické Ing. Katarína Keratová 
 
 
 Historické Mgr. Jaroslava Kupčoková, Mgr. Jana Oswaldová 
 
 
 Národopisné PhDr. Iveta Géczyová 
 
 
 Numizmatické Mgr. Anna Čechová 
 
 
 Zoologické RNDr. Mária Straková-Striešková 
 
 
Zahrani čné študijné cesty  
 
 
Návštevnos ť a vstupné  
 
 Názov sídla Návštevnosť: Celkom zahraniční neplatiaci do 18 rokov Vstupné 
 
 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 4 597 63 1 353 2 221 41 465 Sk 
 
 
 
 Spolu: 4 597 63 1 353 2 221 41 465 Sk 
 
 
 Finan čný rozpo čet 
 Bežný transfér 6 897 902 Sk 
 z toho na mzdy (bez OON) 3 720 920 Sk 
 výstavy a expozície 26 554 Sk 
 edičnú činnosť 14 664 Sk 
 reštaurovanie a konzervovanie - dodávateľsky 90 000 Sk 
 Nákup zbierkových predmetov, celkom 140 561 Sk 
 z fondu reprodukcie 0 Sk 
 z účelových dotácií 140 000 Sk 
 Kapitálové výdavky 878 927 Sk 
 Vlastné výnosy a tržby, celkom 296 435 Sk 
 z toho tržby zo vstupného 41 465 Sk 
 Granty tuzemské granty 530 000 Sk 
 zahraničné granty 0 Sk 
 zahraničné transfery 0 Sk 
 
 
 
 Sumárny preh ľad údajov o činnosti múzea  Vykazovaný rok 
 Počet zb. predmetov v 1. stupni evidencie - kniha prírastkov [ks] 277 154 
 Počet zb. predmetov v 2. stupni evidencie - skatalogizované [ks] 263 746 
 Nárast zbierkového fondu - počet kusov zb. predmetov [ks] 1 114 
 Celkový počet neskatalogizovaných zbierkových predmetov [ks] 13 408 
 Celkový počet zb. predmetov evidovaných elektronicky [ks] 1 060 
 Celkový počet expozícií 1 
 z toho nových expozícií 1 
 Celkový počet výstav 11 
 z toho vlastných 5 
 prevzatých 3 
 dovezených zo zahraničia 1 
 vyvezených do zahraničia 1 
 repríz 1 
 Celkový počet kultúrnych podujatí 109 



 Celkový počet návštevníkov 8 207 
 z toho expozícií a výstav 4 597 
 podujatí ostatnej prezentačnej činnosti 3 610 
 Celkový počet pracovníkov 21 
 Bežný transfér 6 897 902 Sk 
 
 


