
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza 2008 

1. Všeobecné údaje o múzeách 

Múzeum 

Názov: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
Rok: 2008 
Ulica: Košovská cesta 9 
Obec: Prievidza 
PSČ: 971 01 
Telefón: 046 542 30 54 
Fax: 046 542 67 15 
E-mail: hnm@hnm.tsk.sk 
Web: www.muzeum.sk 
Riadite ľ: PhDr. Iveta Géczyová 

Zatriedenie 

Zriaďovate ľ: iný 
Geografické h ľadisko: Trenčiansky kraj 
Príslušnos ť k SNM: Nie 
Nadriadený orgán: Trenčiansky samosprávny kraj 

Pobočky a vysunuté expozície 

Názov (sídlo):  Adresa:  Telefón:  Tem. zameranie:  
 

Celkový po čet pobo čiek: 0 

Všeobecné problémy 

Všeobecné problémy 

V múzeách prináležia k základným plánovacím kritériám, ktoré sa nevyhnutne akceptujú pri zostavovaní všetkých 
úloh, rozsah a skladba zbierkového fondu. Komplex úloh spojených so správou zbierkového fondu, tvoriacich 
osobitnú skupinu hmotného kultúrneho dedičstva spoločnosti, v tom najširšom význame slova sa premietajú v 
koncepčných materiáloch s dlhodobejším horizontom dosiahnutia cieľa, ale aj v krátkodobých plánoch činnosti.  
Ročné plány kopírujúce dlhodobé zámery činnosti múzeí tak podstatnú časť venujú úlohám v oblasti správy 
predmetov, sústredených v múzejných fondoch. Takéto úlohy dominovali aj v Pláne hlavných úloh 
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na rok 2008. Stanovené úlohy sledovali základný cieľ: zabezpečenie takej 
správy, aby systematickou starostlivosťou došlo k prehĺbeniu záchrany jestvujúceho fondu, zachovaniu 
jednotlivín, získavaniu nových muzeálií a v neposlednom rade aj prijatie úloh vedúcich k cieľavedomej prezentácii 
po dôslednom spracovaní muzeálnych predmetov s uplatnením moderných systémov. 

Dôraz sa kládol najmä na rozsiahle a pritom rozmanité činnosti, spojené s ukladaním predmetov v priestoroch 
upraveného objektu v správe múzea na Ul. V. Clementisa v Prievidzi. Postupné vytváranie depozitov s 
prehľadným materiálovým uložením jednotlivých muzeálií si vyžiadalo mimoriadne zvýšené úsilie celého kolektívu 
zamestnancov múzea od konzervátorov cez správcov zbierok až po technicko-hospodársky personál.  

K ďalším dôležitým úlohám múzea v hodnotenom období prináležali i činnosti spojené s budovaním komplexného 
informačného systému múzea. Popri ekonomicko-hospodárskych činnostiach a administratíve, kde dochádza k 
neustálemu skvalitňovaniu jestvujúceho systému, sa úlohy bezprostredne dotýkali zbierkových fondov. Digitálne 
spracovanie údajov o zbierkových predmetoch v zvolených akvizičných obdobiach so spracovaním príslušnej 
obrazovej dokumentácie jednotlivých muzeálií si vyžiadalo zodpovedný prístup najmä kurátorov a odborných 
pracovníkov centrálnej dokumentácie. 

Pozornosť v činnosti múzea v roku 2008 sa orientovala aj na skvalitnenie práce s návštevníkom, pričom 
charakteristickým znakom aktivít pre širokú verejnosť sa stalo uplatnenie rozmanitých a nápaditých foriem 
podujatí. Invenčný  prístup pri voľbe témy i formy výstavných a expozičných programov, spolu s doplnkovými 
aktivitami tak vytvorili predpoklad adekvátnej odozvy návštevníckej verejnosti. Naďalej sa pri zostavovaní 
zámerov a samotných scenárov podujatí nevyhnutne akceptoval aj výchovno-vzdelávací aspekt s ponukou 
sprostredkovania nových zaujímavostí a poznatkov, ktorý si vyžadujú stúpajúce nároky návštevníkov. Zaujímavý 
program múzejných aktivít pri Medzinárodnom dní múzeí a európskeho projektu Noc múzeí, ktorý organizuje 
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francúzske ministerstvo komunikácie s podporou Rady Európy, i spracovanie prázdninovej ponuky pre školskú 
mládež s využitím programu MK SR Kultúrne poukazy, ale aj programy Dní európskeho kultúrneho dedičstva a 
obdobia Vianoc sa tak stali možnosťou na vyplnenie voľného času návštevníkov múzea a tiež mimoriadnou 
príležitosťou na sprostredkovanie nových poznatkov a informácií. Ďalšími aktivitami usilovali zamestnanci múzea 
o vytváranie pozitívneho obrazu o múzejnom pôsobení v procese záchrany hmotného kultúrneho dedičstva, a to 
nielen cielenou spoluprácou s médiami, ale aj so všetkými subjektami, ktoré participujú na tvorbe kultúrno-
spoločenského diania regiónu hornej Nitry. 

Plánované aktivity Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v roku 2008 spolu s ostatnými hospodársko-
organizačnými, prevádzkovými a riadiacimi úlohami zohľadňoval i rozpočet múzea, pričom sa prihliadalo na 
nevyhnutnosť a náročnosť každej aktivity a úlohy pri maximálnom dodržiavaní úsporných a hospodárnych 
opatrení spolu so vstupom sponzorských  subjektov a participácie partnerov. 

Úlohy obsiahnuté v Pláne hlavných úloh Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na rok 2008 zohľadňovali najmä 
základné poslanie múzejného pracoviska, a to správu zbierkového fondu, ktorý tvorí viac ako štvrť milióna 
zbierkových predmetov. Zbierky, ich uloženie, ošetrenie, spracovanie, vedecké zhodnotenie a využitie na 
prezentáciu boli prioritami hodnoteného obdobia. Náročnosť stanovených úloh a samotné dosiahnutie cieľa 
podmieňoval nielen zodpovedný a dôsledný prístup každého zamestnanca múzea spolu s invenčným vkladom, 
ktoré si vyžadovala  rozšírená skladba nových, modernejších foriem kultúrno-výchovnej práce s dôrazom na 
vzdelávací prvok. 

Oblasť ochrany zbierkových predmetov, súčasti jestvujúceho kultúrneho dedičstva spoločnosti, ostala prioritou a 
kolektív zamestnancov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v prevažnej miere splnil  plánované úlohy, 
výsledkom ktorých sú prehľadne uložené a kvalitne ošetrené predmety. Zaostávanie elektronického spracovania 
zbierok i druhostupňovej evidencie je následkom zvýšeného počtu prezentačných aktivít a samotný nárast počtu 
zbierkových predmetov v poslednom roku, čomu bude nutné venovať pozornosť v nasledujúcom období. 

Podnetnou realizáciou múzejných aktivít sa vytváral priestor na otvorenú komunikáciu s verejnosťou. V takomto 
dialógu, v centre ktorého stála prezentácia hmotných dokladov o vzniku, rozvoji, formovaní a postupnom vývoji 
prírody a spoločnosti, sa postupne darilo napĺňať posilňovanie postavenia múzea, a to zvýšením podielu na 
tvorbe kultúrno-spoločenského diania regiónu.   

Prehodnotenie organizačnej štruktúry viedlo k personálnemu posilneniu múzea a pozitívne prispelo k splneniu 
plánovaných činností, ba zapísalo sa i na realizácii zvýšeného počtu ostatných kultúrno-výchovných podujatí, 
určených najmä školskej mládeži.  

Nedeliteľnou súčasťou Plánu hlavných úloh Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na rok 2008 bol i finančný 
rozpočet, ktorého základ tvoril príspevok zriaďovateľa a tiež príjmy z hlavnej činnosti (dotácie z grantov, príspevky 
iných subjektov, vstupné, prostriedky z reklamy, sponzorské príspevky a materiálne dary). Zainteresovaním 
každého zamestnanca v zvyšovaní podielu vlastných príjmov vo finančnom hospodárení múzea sa podarilo 
vytvoriť predpoklady na kvalitnejšie zabezpečenie celého komplexu úloh v múzejnej činnosti. Pri využívaní 
finančných nákladov sa akceptovali reálne a nevyhnutné potreby s prihliadnutím na hospodárnosť a efektivitu. 
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Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza 2008 

2. Ochrana zbierkového fondu, kustódi 

Ochrana zbierkového fondu 

 Plocha [m 2]:  EPS: EZS: 

Expozičné priestory: 73,00 nie áno 

Výstavné priestory: 49,00 nie áno 

Depozitárne priestory: 633,00 áno áno 

Pracovne: 217,40 nie áno 

Prednáškové miestnosti: 41,00 nie áno 

Dielne a laboratória: 107,60 nie áno 

Iné priestory: 1 533,00 nie áno 

Spolu:  2 654,00  

Reštaurovanie, konz. a preparovanie zb. predmetov 

 Počet kusov:  Finan čné náklady:  

Vlastnými prostriedkami: 2 444 22 468,55 Sk 

Dodávateľsky: 0 0,00 Sk 

Spolu:  2 444 22 468,55 Sk 

Fotodokumentácia zbierok 

Prírastok: 0 
Celkový stav: 26 425 

Nedostatky v ochrane zbierkového fondu 

Nedostatky v ochrane zbierkového fondu 

Rozsiahle zmeny, ktoré nastali v priestorovom zabezpečení múzea po zmene zriaďovateľa, priaznivo ovplyvňujú 
priamu ochranu rozsiahleho zbierkového fondu múzea, ktorý v súčasnosti predstavuje viac ako štvrť milióna 
kusov predmetov. Aj systematické zabezpečovanie depozitných priestorov novými technickými zariadeniami sa 
podieľa na skvalitňovaní ochrany zbierkových predmetov múzea. Odstránenie starých nábytkových zostáv z 
konca 60-tych rokov minulého storočia a vybavenie depozitných priestorov o nové bloky kompaktných regálov 
rozšírilo nielen počet tohto druhu úložného systému, ale najmä pomohlo dobudovať jednotný systému uloženia v 
archeologickom, geologickom, historickom a etnografickom fonde. Na skvalitnení podmienok ochrany deviatich 
skupín zbierkového fondu sa v hodnotenom roku podpísalo aj zabezpečenie depozitov novými pracovnými 
pomôckami a náradiami na manipuláciu so zbierkovými predmetmi (manipulačné vozíky, ručné vysávače a pod.)  

Najväčším nedostatkom súčasného objektu múzea na Ul. V. Clementisa 40 v Prievidzi, kde sa nachádzajú všetky 
depozitné priestory, je nevhodné stavebné riešenie osvetlenia schodiskovej časti. Pri použitom rôznorodom 
materiále svetlíkovej časti dochádza k zrážaniu vody a tým zvyšovaniu vlhkosti v celom objekte, čo sa iba 
čiastočne darí eliminovať použitím  prenosných odvlhčovačov. Čiastočné obmedzenie výskytu plesní sa dosiahlo 
náterovými hmotami, ale neodstránilo primárne príčiny zvyšovania vlhkosti v tejto časti priestorov objektu múzea. 
Spracované projekty so zameraním na zmenu stavebného riešenia (predložené do grantového systému 
Ministerstva kultúry SR a tiež Ministerstva financií SR) neboli podporené a požiadavka múzea zo strany 
zriaďovateľa nateraz nebola akceptovaná.  

Pri rozmiestňovaní jednotlivých zbierkových predmetov z múzejného fondu sa postupne začal budovať aj 
prehľadný systém a začlenenie v jednotlivých depozitných priestoroch s vyznačením v príslušných evidenčných 
záznamoch. 

V oblasti ochrany zbierkových fondov múzea sa dôsledne dodržiavali príslušné interné normy, vydané smernice a 
zásady o ochrane a bezpečnosti a tak sa zabezpečovala základná ochrana muzeálnych fondov v súlade s 
platnými normami. 

Ochrana depozitných priestorov sa riešila aj elektronickou zabezpečovacou signalizáciou a novým systémom 
nepretržitého monitoringu objektu.  
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Súčasne sa vykonávali pravidelné kontroly merania teploty a vlhkosti a v spolupráci so správcami zbierok i 
jednotlivými odbornými pracovníkmi – konzervátormi sa kontroloval stav technického vybavenia depozitárov i stav 
uložených zbierkových predmetov.  

Kustódi zbierok 

Zbierky:  Kustódi:  Počet:  

Archeologické Soňa Beláková 1 

Botanické RNDr. Mária Straková-Striešková 1 

Geologické Ing. Katarína Keratová 1 

Numizmatické Mgr. Anna Čechová 1 

Historické Mgr. Jaroslava Kupčoková 1 

Historické Mgr. Jana Oswaldová 1 

Národopisné PhDr. Iveta Géczyová 1 

Zoologické RNDr. Mária Straková-Striešková 1 
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Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza 2008 

3. Akvizi čná činnos ť 

Komisia 

Komisia na tvorbu zbierok zasadala: 4 

Akvizície 

 Prírastky spolu:  Vlastný zber:  Kúpa:  Dar:  Výmena:  

Odbor:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  prír. č.: ks:  

História 1 057 2 906 42 92 52 52 963 2 762 0 0 

Národopis 2 3 0 0 0 0 2 3 0 0 

Dejiny umenia 2 9 0 0 0 0 2 9 0 0 

Numizmatika 50 50 0 0 45 45 5 5 0 0 

Spolo čenské vedy spolu  1 111 2 968 42 92 97 97 972 2 779 0 0 

Geológia 7 11 3 4 0 0 4 7 0 0 

Botanika 92 92 92 92 0 0 0 0 0 0 

Prírodné vedy spolu  99 103 95 96 0 0 4 7 0 0 

Prírastky spolu  1 210 3 071 137 188 97 97 976 2 786 0 0 
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Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza 2008 

4. Správa zbierok 

Stav zbierkového fondu 

 V knihe prírastkov 
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 6 930 24 786 11 506 19 997 0 0 

Národopis 6 516 10 026 8 807 9 131 0 0 

Dejiny umenia 40 60 23 23 0 0 

Numizmatika 4 210 25 475 24 939 25 098 0 0 

Iné spoločenské vedy 4 505 385 505 0 0 

Spolo čenské vedy spolu  26 650 153 327 62 576 138 412 0 0 

Geológia 2 278 12 525 12 187 12 514 0 0 

Botanika 2 410 11 709 11 709 11 709 0 0 

Zoológia 1 688 102 664 1 688 102 664 0 0 

Prírodné vedy spolu  6 376 126 898 25 584 126 887 0 0 

Zbierky spolu  33 026 280 225 88 160 265 299 0 0 

Elektronická evidencia zbierok 

Odbor:  Počet záznamov:  Dig. obrazových dok:  Záznamov v CEMUZ:  

História 1 103 0 238 

Numizmatika 236 0 134 

Geológia 249 0 208 

Botanika 135 0 134 

Spolu  1 723 0 714 



  

 6

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza 2008 

5. Expozi čná a výstavná činnos ť 

Expozi čná činnos ť 

Názov expozície: Adresa: Rok: Katalóg: Druh: Odbor: Plocha:  Návšt. 
hod.: 

Historiae superior 
Nitriensis  

Košovská cesta 9 2007  spoločenskovedná História 73,00 8.00-17.00 
 

Celkový po čet expozícií: 1 
Nové expozície: 0 
Spolo čenskovedné expozície: 1 
Prírodovedné expozície: 0 
Expozície v prírode: 0 
Pamätné izby: 0 
Hradné expozície: 0 

Výstavná činnos ť 

Názov výstavy:  Autori:  Miesto inštalácie:  Trvanie:  Katalóg:  Druh:  Odbor:  

Trblietavý svet hmyzu 
Michal Zachar, 
Vladimír 
Rakšáni 

Prievidza 2008.01.17.-
2008.02.25.  prevzatá Zoológia 

Keď teplo lahodilo oku Mgr. Jaroslava 
Kupčoková Nitrianske Pravno 2008.01.26.-

2008.02.08.  vlastná História 

Medovník - Perník PhDr. Iveta 
Géczyová Prievidza 2008.02.28.-

2008.04.01.  dovez. zo 
zahr. Národopis 

Kamenný herbár  
Ing. Katarína 
Keratová Topoľčany 

2008.03.13.-
2008.05.10.  repríza Geológia 

Futbal a futbalisti Michal Hertlík Prievidza 
2008.04.03.-
2008.05.12.  prevzatá História 

Anno Domini... Mgr. Jana 
Oswaldová 

Prievidza 2008.05.06.-
2008.07.01. 

 vlastná História 

Hornonitrianski kachliari Mgr. Jaroslava 
Kupčoková Prievidza 2008.05.15.-

2008.08.31.  vlastná Národopis 

Bonsai 2008 Bonsai klub 
Prievidza Prievidza 2008.05.16.-

2008.05.17.  prevzatá Botanika 

Anno Domini... 
Mgr. Jana 
Oswaldová Bojnice 

2008.07.03.-
2008.08.26.  repríza História 

O bojnických kachliaroch 
Mgr. Jaroslava 
Kupčoková Bojnice 

2008.08.28.-
2008.12.31.  vlastná História 

Maľované na skle PhDr. Iveta 
Géczyová 

Prievidza 2008.09.04.-
2008.10.12. 

150 vlastná Národopis 

Anno Domini... Mgr. Jana 
Oswaldová 

Nováky 2008.09.24.-
2008.10.08. 

 repríza História 

Anno Domini... Mgr. Jana 
Oswaldová Nitrica 2008.09.28.-

2008.09.29.  repríza História 

Agresori v prírode RNDr. Mária 
Straková Prievidza 2008.10.16.-

2008.11.24.  vlastná Botanika 

Čas radosti 
PaedDr. Marie 
Borkovcová  Prievidza 

2008.11.27.-
2008.12.31.  

dovez. zo 
zahr. Národopis 

Maľované na skle 
PhDr. Iveta 
Géczyová Šumperk 

2008.11.28.-
2008.12.31.  

vyvez. do 
zahr. Národopis 

Z daleka k vam ideme Mgr. Mária 
Kudelová   

Šumperk 2007.11.29.-
2008.01.13. 

 dovez. zo 
zahr. 

Národopis 

Čas radosti veselosti 
nastal nám 

PhDr. Iveta 
Géczyová Lanškroun 2007.12.01.-

2008.01.15.  vyvez. do 
zahr. Národopis 

Anno Domini... Mgr. Jana 
Oswaldová 

Opatovce nad 
Nitrou 

2008.09.12.-
2008.09.23.  repríza História 
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Jas v nás PhDr. Iveta 
Géczyová 

Diviaky nad 
Nitricou 

2008.12.19.-
2008.12.21. 

 vlastná Iné spoločenské 
vedy 

Zlatá ihla PhDr. Iveta 
Géczyová 

Nitrianske Pravno 2008.04.26.-
2008.04.30. 

 vlastná Iné spoločenské 
vedy 

 

Celkový po čet výstav: 21 
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Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza 2008 

6. Vedecko-výskumná činnos ť 

Vedecko-výskumná činnos ť 

Názov úlohy:  Riešitelia:  Trvanie:  Odbor:  Výstup:  

Poštová história obcí okresu Prievidza Mgr. Anna Čechová 2004-2009 história iné 

Doklady tradičného odievania zo 
Sebedražia v zbierkach 
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi 

Marta Rusinová 2007-2008 etnografia iné 

Ľudový nábytok v zbierkach múzea PhDr. Iveta Géczyová 2007-2009 etnografia scenár 

Introdukované cudzokrajné dreviny v 
parkoch horného Ponitria 

RNDr. Mária Straková-
Striešková 

2007-2009 prírodné vedy iné 

Lokálne názvy a pomenovania v meste 
Handlová 

Mgr. Jana Oswaldová 2008 história iné 

Kvartérna paleoflóra z bývalého lomu 
Opatovce nad Nitrou Ing. Katarína Keratová 2008 prírodné vedy iné 
 

Celkový po čet vedecko-výskumných úloh: 6 
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Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza 2008 

7. Edičná činnos ť 

Edičná činnos ť 

Názov:  Jazyk:  Rok:  Náklad:  Druh titulu:  

Trblietavý svet hmyzu, plagát slovenský 2008 15 drobná tlač 

Keď teplo lahodilo oku, pozvánka slovenský 2008 30 drobná tlač 

Medovník - perník, pozvánka slovenský 2008 66 drobná tlač 

Recepty medovníkov, leták slovenský 2008 60 drobná tlač 

Futbal a futbalisti, pozvánka slovenský 2008 130 drobná tlač 

Tvorivé dielne k Veľkej noci, plagát slovenský 2008 10 drobná tlač 

Stavanie mája, pozvánka slovenský 2008 20 drobná tlač 

Anno domini..., pozvánka slovenský 2008 134 drobná tlač 

Medzinárodný deň múzeí 2007, pozvánka slovenský 2008 100 drobná tlač 

Hornonitrianski kachliari, pozvánka slovenský 2008 100 drobná tlač 

Zbierky na móle, pozvánka slovenský 2008 80 drobná tlač 

Somorova Ves, skladačka slovenský 2008 100 informačný a metodický materiál 

O bojnických kachliaroch, pozvánka slovenský 2008 50 drobná tlač 

Maľované na skle, pozvánka slovenský 2008 87 drobná tlač 

Maľované na skle slovenský 2008 150 katalóg 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2008, 
pozvánka slovenský 2008 75 drobná tlač 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2008, 
plagát slovenský 2008 25 drobná tlač 

Nitrica, skladačka slovenský 2008 710 informačný a metodický materiál 

Agresori v prírode, pozvánka slovenský 2008 75 drobná tlač 

Agresori v prírode, plagát slovenský 2008 75 drobná tlač 

Hrôzostrašný keltský Nový rok, leták slovenský 2008 70 drobná tlač 

Možno príde Mikuláš, leták slovenský 2008 50 drobná tlač 

Vianoce v múzeu, leták slovenský 2008 50 drobná tlač 

Čas radosti, pozvánka slovenský 2008 70 drobná tlač 

Čas radosti, leták slovenský 2008 50 drobná tlač 

Vďaka vám..., pozvánka slovenský 2008 30 drobná tlač 

Novoročný pozdrav, 2009 slovenský 2008 120 drobná tlač 

Kalendárium 2009 slovenský 2008 1 000 informačný a metodický materiál 

Pohľadnica, detská hračka slovenský 2008 1 000 drobná tlač 

Pohľadnica, zub mastodonta slovenský 2008 2 000 drobná tlač 

Kalendárik 2009, skyfos slovenský 2008 1 000 drobná tlač 

Kalendárik 2009, skameneliny slovenský 2008 1 000 drobná tlač 

Plánovací kalendár 2009, "magna mater" slovenský 2008 1 000 drobná tlač 
 

Celkový po čet vydaných titulov: 33 



  

 10

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Prievidza 2008 

8. Archív, Knižnica 

Archív 

Celkový stav (v bežných metroch): 0 
Počet fondov: 0 
Počet zbierok: 0 
Prírastok (v bežných metroch): 0 
Počet zrešt. archívnych dokumentov: 0 
Výpoži čky (spolu): 0 
Výpoži čky prezen čné: 0 
Výpoži čky absen čné: 0 
Prezenčne študujúci: 0 
Vedecko-výskumné úlohy: 0 
Publika čná činnos ť: 0 
Prednášky: 0 
 Registratúrne stredisko:  
Prírastok (v bežných metroch): 0,50 
Stav registratúry (v bežných metroch): 14,50 

Knižnica 

Sieť knižníc:  
Počet knižníc: 1 
Počet pobo čiek: 0 
Knižni čný fond:  
Knižni čné jednotky spolu: 13 493 
z toho historické knižni čné dokumenty: 581 
HKD vykazované v zbierkovom fonde: 5 
Počet titulov dochádzajúcich periodík: 28 
Ročný prírastok knižni čných jednotiek: 208 
z toho - kúpou: 64 
- darom: 143 
- výmenou: 1 
- bezodplatným prevodom: 0 
Úbytky knižni čných jednotiek: 0 
Spracované automatizovane: 13 336 
Výpoži čky a služby:  
Výpoži čky spolu: 1 194 
z toho prezen čné: 1 006 
absenčné: 188 
MVS iným knižniciam: 2 
MVS z iných knižníc: 5 
MMVS iným knižniciam: 0 
MMVS z iných knižníc: 0 
Poskytnuté informácie: 0 
Počet vyprac. bibliografií a rešerší: 1 
Počet študovní a čitární: 1 
Počet miest v študovniach a čitárňach: 2 
Celková plocha knižnice [m 2]: 27,00 
Používatelia:  
Registrovaní používatelia: 21 
Návštevníci knižnice spolu: 316 
Informa čné technológie:  
Počet serverov v knižnici: 0 
Počet osobných po čítačov (PC): 2 
Počet PC s pripojením na internet: 1 
Hospodárenie knižnice:  
Náklady na nákup knižni čného fondu: 34 981,50 Sk 
Zamestnanci knižnice:  
Počet zamestnancov (prepo čítaný): 1 
z toho s VŠ: 0 
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9. Metodika 

Odborná metodická činnos ť 

 

Hornonitrianski múzejníci venovali systematickú pozornosť v hodnotenom období aj odbornej a metodickej 
činnosti múzea, v ktorej dominovalo poskytovanie odborno-poradenských služieb a konzultácií z najrozmanitejšej 
problematiky pre všetkých záujemcov, a to nielen z radov jednotlivcov, ale aj profesijných združení a inštitúcií, 
vrátane školskej mládeže. Za hodnotené obdobie poskytli zamestnanci múzea celkom 84 konzultácií, z toho 16 
študentom pri príprave diplomových a seminárnych prác, 21 inštitúciám a zvyšok tvoria jednotlivci. 

Súčasťou odbornej činnosti múzea, ktorá prispieva k propagácii múzea, je i realizácia projektov určených pre 
školákov, v rámci ktorých sa konajú rozprávania a prednášky na vopred zvolené témy. V rámci projektov Múzeum 
a škola a Spoznávame múzeum sa uskutočnilo 12 prednášok pre základné a materské školy. 

Za pozitívum možno považovať aj zostavenie prázdninového programu pre mládež – Prázdninové stredy v 
múzeu, ktorý pozostával z prednáškovej časti, doplnenej o tvorivé dielne bezprostredne súvisiace s témou. Pri 
tomto programe múzeum ponúklo využiť Kultúrne poukazy, ktoré v tomto roku boli súčasťou grantového systému 
ministerstva kultúry. 

Metodická činnosť múzea sa orientovala do troch základných oblastí a to jednak v oblasti spolupráce a pomoci 
všetkým záujemcom o muzeálnu prácu, ďalej oblasť metodickej pomoci kronikárskej práci a poslednú časť tvorí 
metodická spolupráca múzejníkov v zriaďovacej právomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

V prvej oblasti sa pokračovalo v systematickej spolupráci s jestvujúcimi zariadeniami múzejného charakteru v 
regióne hornej Nitry: Muzeálna expozícia K. A. Medveckého pri Kultúrnom centre Bojnice, Múzeum a galéria Jána 
Procnera v Handlovej, Pamätná izba vo Vyšehradnom, Hornonitriansky banský skanzen v Sebedraží, Pamätná 
izba v Chynoranoch, Múzeum praveku v Bojniciach, ku ktorým pravdepodobne pribudne v tomto roku aj 
formujúce sa múzeum v obci Nedožery-Brezany. Pre toto zariadenie múzeum spracovalo základný štatút a aj 
návrh výtvarno-architektonického riešenia expozície.   

Druhá oblasť smerovala k naplneniu spoločných koncepčných zámerov s Regionálnym kultúrnym centrom 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. Stála ponuka konzultácií 
obecným, mestským kronikárom pri spracovávaní ročných záznamov do obecných a mestských kroník sa 
rozšírila o realizáciu akreditovaného školiteľského cyklu, v rámci ktorého sa uskutočnili v múzeu tri metodicko-
školiteľské stretnutia a odborní pracovníci vstupovali do tohto kurzu ako lektori so samostatnými prednáškami. K 
vybratým témam školiteľského podujatia bolo pripravených šesť prednášok.  

Múzeum prevzalo záštitu nad spoluprácou a vzájomnou komunikáciou pracovníkov múzeí v zriaďovacej 
právomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po dobrej odozve stretávania prírodovedcov sa takéto stretnutia 
rozšírili aj pre dokumentátorov a knihovníkov múzeí. Po nezdarenom jarnom termíne sa pracovné rokovanie 
prírodovedcov, dokumentátorov a knihovníkov múzeí uskutočnilo a jeho výsledkom je nielen upevnenie 
pracovných kontaktov, ale najmä odovzdanie skúseností z oblasti vytvárania databáz či už zbierkových alebo 
ostatných dokumentačných fondov múzeí.  

Kurátori a ďalší odborní pracovníci múzea pracovali aj ako členovia odborných komisií a poradenských zborov pri 
vedeckých spoločnostiach, záujmových združeniach a iných kultúrno-výchovných ustanovizniach. 
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10. Propagácia, styk s verejnos ťou 

Kultúrno-vzdelávacia činnos ť 

 Počet podujatí:  Počet návštevníkov:  Náklady:  Príjmy:  

Prednášky a besedy: 45 1 670 0,00 Sk 5 420,00 Sk 

Vyučovacie hodiny a 
prezentácie: 23 858 0,00 Sk 0,00 Sk 

Špecializované akcie: 9 317 0,00 Sk 0,00 Sk 

Iné: 23 1 045 0,00 Sk 0,00 Sk 

Spolu:  100 3 890 0,00 Sk 5 420,00 Sk 

Publika čná činnos ť pracovníkov múzea 

Monografie: 0 
Náklad monografií: 0 
Štúdie: 5 
Články v odbornej tla či: 2 
Recenzie: 0 
Populariza čné články: 23 
Periodiká:  

Kluby a krúžky 

Počet: 1 
Počet členov: 12 

Propagácia múzea 

V tlači: 413 
V rozhlase: 44 
V televízii: 24 
Na internete: 0 
Exteriérová reklama: 0 
Direct mailing: 0 
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11. Personálny rozvoj 

Počet a zloženie pracovníkov 

Odbor:  VH: V: ÚS: SO: Z: Spolu:  

Geológia 0 1 0 0 0 1 

Iné prírodné vedy 0 1 0 0 0 1 

História 0 3 0 0 0 3 

Archeológia 0 1 0 0 0 1 

Etnografia 0 1 0 0 0 1 

Kurátori  0 7 0 0 0 7 

Dokumentátori 0 2 0 0 0 2 

Knihovníci 0 0 1 0 0 1 

THP 0 2 3 0 0 5 

Konzervátori 0 0 4 0 0 4 

Ostatní 0 1 3 1 1 6 

Spolu  0 12 11 1 1 25 

Vzdelanie si dopl ňovali 

Stredoškolské: 0 
Vysokoškolské: 5 
Doktoranti: 0 

Pohyb pracovníkov 

Noví: 7 
Odišli: 3 
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12. Služobné cesty, návštevnos ť 

Zahrani čné služobné cesty 

Meno:  Účel:  Miesto:  Počet dní:  

PhDr. Iveta Géczyová Rokovanie o spoločných projektoch 
Uherské Hradište, Zlín, 
ČR 1 

PhDr. Iveta Géczyová, Marta Rusinová, 
Eva Schniererová 

Odovzdanie a prevzatie zbierkových 
predmetov 

Šumperk, Lanškroun, 
ČR 

1 

PhDr. Iveta Géczyová, Ing. Pavol Sány, 
Soňa Beláková, Peter Lovás 

Slávnostná vernisáž otvorenia expozície k 
dejinám mesta Šumperk, odovzdanie, 
prevzatie zbierkových p 

Šumperk, ČR 2 

PhDr. Iveta Géczyová, Ing. Katarína 
Keratová Prerokovanie projektu Západné Karpaty Zlín, ČR 1 

PhDr. Iveta Géczyová, Mgr. Martin Jorda, 
Marta Rusinová,  Vernisáž výstavy 100 000 let sexu Brno, ČR 1 

PhDr. Iveta Géczyová, Ing. Pavol Sány, 
Mgr. Martin Jorda, Janka Košťálová 

Vernisáž výstavy Malovane na skle Šumperk, ČR 1 

PhDr. Iveta Géczyová Získanie poznatkov k budúcej realizácii 
stálych expozícií v múzeu Viedeň, Rakúsko 4 

 

Celkový po čet zahr. ciest: 7 

Návštevnos ť a vstupné 

 Návštevnos ť:  

Expozície:  celkom : zahrani ční:  neplatiaci:  do 18 rokov:  Výnos:  

Historiae superior Nitriensis 4 911 116 1 548 2 671 43 238,50 Sk 

Expozície a výstavy 
spolu 4 911 116 1 548 2 671 43 238,50 Sk 
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13. Rozpočet 

Finančný rozpo čet 

Bežný transfer: 6 557 730,87 Sk 
z toho na mzdy (bez OON): 4 158 722,00 Sk 
výstavy a expozície: 34 163,00 Sk 
edičnú činnos ť: 23 418,00 Sk 
reštaurovanie a konzervovanie - dodávate ľsky: 0,00 Sk 
Nákup zbierkových predmetov, celkom: 173 500,00 Sk 
z toho z vlastných zdrojov: 9 500,00 Sk 
z fondu reprodukcie: 0,00 Sk 
z účelových dotácií: 164 000,00 Sk 
Kapitálové výdavky: 671 451,00 Sk 
z toho nákup zbierkových predmetov: 173 500,00 Sk 
Vlastné výnosy a tržby, celkom: 163 450,00 Sk 
z toho tržby zo vstupného: 43 238,50 Sk 
tržby z prenájmu: 43 801,00 Sk 
Granty:  
tuzemské granty: 255 650,00 Sk 
zahrani čné granty: 0,00 Sk 
zahrani čné transfery: 0,00 Sk 
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14. Sumárny preh ľad údajov o činnosti múzea 

Sumár 

Kategória údajov:  Vykazovaný rok:  

Zbierkové predmety v I. stupni evidencie (kniha prí rastkov) - počet ks:  280 225 

Zbierkové predmety v II. stupni evidencie - skatalogizované - počet ks:  265 299 

Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdob ie - prír. č.: 1 210 

Prírast ok zbierkových predmetov za vykazované obdobie - počet ks:  3 071 

Celkový po čet neskatalogizovaných zbierkových predmetov (ks):  14 926 

Celkový po čet zbierkových predmetov evidovaných elektronicky ( ks):  1 723 

Celkový po čet expozícií:  1 

 z toho nové expoz ície:  0 

Celkový po čet výstav:  21 

z toho:  vlastné:  8 

 prevzaté:  3 

 dovezené zo zahrani čia:  3 

 vyvezené do zahrani čia:  2 

 reprízy:  5 

Celkový po čet kultúrnych podujatí:  100 

Celkový po čet návštevníkov:  8 801 

z toho:  expozície a výstavy:  4 911 

 poduja tia ostatnej prezenta čnej činnosti:  3 890 

Celkový po čet pracovníkov:  25 

Bežný transfer:  6 557 730,87 Sk 

Múzejné Výkazy Online v0.10 © 2009 SNM 


