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regionálnu bibliogra�u a plní úlohy spojené s koor-
dináciou bibliogra�ckej činnosti v regióne, podieľa 
sa na tvorbe súborných katalógov. Zabezpečuje na 
základe zmluvných vzťahov dopĺňanie a odborné 
spracovanie knižničných fondov obecných knižníc, 
poskytuje metodické a poradenské služby mestským 
a obecným knižniciam, knižniciam iných typov 
a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom vo svojej 
územnej pôsobnosti. Vykonáva reklamné a propa-
gačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním akcií, 
ktorých je organizátorom alebo spoluorganizáto-
rom. Zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprí-
stupňovaní súborných katalógov knižníc. Vykonáva 
rešeršné činnosti.

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi sídli na 
Hviezdoslavovej ul. 3. Knižnica má dve pracoviská 
– na Záhradníckej ul . 21 v Prievidzi, na Košovskej 
ceste 9 v Prievidzi. 

Zámer - komplexná rekonštrukcia budovy 
knižnice na Záhradníckej ul. 21s cieľom umiestne-
nia správy knižnice a knižničného fondu na jednej 
adrese.

2. Považská knižnica v Považskej Bystrici

Je zriadená a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení 

neskorších predpisov

Knižnica je regionálnou knižnicou pre obce na 
území okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava. 
Plní aj funkciu obecnej – mestskej verejnej knižnice 
pre Mesto Považská Bystrica. Buduje, spracúva, 
uchováva a sprístupňuje univerzálny knižničný 
fond bez ohľadu na nosič informácií, s osobitným 
dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytuje 
používateľom komplexné knižničné služby, najmä 
absenčné a prezenčné vypožičiavanie dokumentov 
z vlastných fondov i z fondov ďalších knižníc na 
území Slovenskej republiky i v zahraničí prostred-
níctvom medziknižničnej výpožičnej služby a me-
dzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby. 
Poskytuje komplexné bibliogra�cko-informačné 
služby z vlastných a externých databáz a zabezpe-

1. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Je zriadená a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení 

neskorších predpisov

Knižnica je regionálnou knižnicou pre obce na 
území okresov Prievidza a Partizánske. Buduje, 
spracúva, uchováva a sprístupňuje univerzálny 
knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, 
s osobitným dôrazom na regionálne dokumenty. 
Poskytuje verejnosti komplexné knižničné služby, 
najmä absenčné a prezenčné vypožičiavanie do-
kumentov z vlastných fondov i z fondov ďalších 
knižníc na území Slovenskej republiky i v zahraničí 
prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby 
a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služ-
by. Poskytuje komplexné bibliogra�cko-informačné 
služby z vlastných a externých databáz a zabezpe-
čuje prístup k vonkajším informačným zdrojom. 
Realizuje kultúrno-spoločenské podujatia súvisiace 
s poslaním knižnice, ktorými podporuje vzdelávanie 
a všestranný kultúrny rozvoj obyvateľov. Knižnica 
je regionálnym koordinačným, vzdelávacím, meto-
dickým a dokumentačným strediskom pre knižnice 
vo svojej územnej pôsobnosti. Je bibliogra�ckým 
pracoviskom a strediskom informácií v regió-
ne a o regióne, utvára a sprístupňuje regionálne 
bibliogra�cké a faktogra�cké databázy, odborne 
spracúva a sprístupňuje súbežnú a retrospektívnu 

 PREDSTAVENIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA 

ÚZEMÍ TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Prezentácia vedúcej odboru kultúry Úradu TSK sa zaoberala hlavne predstavením 12 kultúrnych zariadení, ktoré sa 
v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja starajú o zachovanie kultúrneho dedičstva.

Pani Ing. Marta Šajbidorová pri prezentácii.
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čuje prístup k vonkajším informačným zdrojom. 
Realizuje kultúrno-spoločenské podujatia súvisiace 
s poslaním knižnice, ktorými podporuje vzdelávanie 
a všestranný kultúrny rozvoj obyvateľov. Knižnica 
je regionálnym koordinačným, vzdelávacím, meto-
dickým a dokumentačným strediskom pre knižnice 
vo svojej územnej pôsobnosti. Je bibliogra�ckým 
pracoviskom a strediskom informácií v regió-
ne a o regióne, utvára a sprístupňuje regionálne 
bibliogra�cké a faktogra�cké databázy, odborne 
spracúva a sprístupňuje súbežnú a retrospektívnu 
regionálnu bibliogra�u a plní úlohy spojené s koor-
dináciou bibliogra�ckej činnosti v regióne, podieľa 
sa na tvorbe súborných katalógov. Zabezpečuje na 
základe zmluvných vzťahov dopĺňanie a odborné 
spracovanie knižničných fondov obecných knižníc, 
poskytuje metodické a poradenské služby mestským 
a obecným knižniciam, knižniciam iných typov 
a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom vo svojej 
územnej pôsobnosti. Vykonáva reklamné a propa-
gačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním akcií, 
ktorých je organizátorom alebo spoluorganizáto-
rom. Zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprí-
stupňovaní súborných katalógov knižníc. Vykonáva 
rešeršné činnosti.

Považská knižnica v Považskej Bystrici na Ulici 
Štúrovej 41/14 v objekte, ktorý bol v roku 2000 
vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Knižnica má dve 
pobočky – pobočka SNP a pobočka Rozkvet.

Zámer v roku 2010 – rozšíriť kapacitu knižnice 
sprevádzkovaním priestorov v podkroví budovy. 
Do roku 2013 zabezpečiť poskytovanie knižničných 
služieb na jednej adrese.

3. Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Je zriadená a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach v znení 

neskorších predpisov

Knižnica je regionálnou knižnicou pre obce na 
území okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 
Bánovce nad Bebravou a Myjava. Plní aj funkciu 
obecnej – mestskej verejnej knižnice pre Mesto 
Trenčín. Koordinuje a poradensky usmerňuje ostat-
né regionálne knižnice v Trenčianskom samospráv-
nom kraji. Zabezpečuje úlohy spojené s bibliogra-
�ckou registráciou a koordináciou bibliogra�ckej 
činnosti v Trenčianskom samosprávnom kraji. 
Zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním 
stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb 

verejnosti prostredníctvom knižničného systému 
v Trenčianskom samosprávnom kraji. Zabezpečuje 
úlohy spojené s elektronizáciou a internetizáciou 
knižníc. 

Buduje, spracúva, uchováva a sprístupňuje 
univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič 
informácií, s osobitným dôrazom na regionálne do-
kumenty. Poskytuje používateľom komplexné kniž-
ničné služby, najmä absenčné a prezenčné vypoži-
čiavanie dokumentov z vlastných fondov i z fondov 
ďalších knižníc na území Slovenskej republiky 
i v zahraničí prostredníctvom medziknižničnej 
výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej 
výpožičnej služby. Poskytuje komplexné bibliogra-
�cko-informačné služby z vlastných a externých 
databáz a zabezpečuje prístup k vonkajším infor-
mačným zdrojom. Realizuje kultúrno-spoločenské 
podujatia súvisiace s poslaním knižnice, ktorými 
podporuje vzdelávanie a všestranný kultúrny rozvoj 
obyvateľov. Knižnica je regionálnym koordinačným, 
vzdelávacím, metodickým a dokumentačným stre-
diskom pre knižnice vo svojej územnej pôsobnosti. 
Je bibliogra�ckým pracoviskom a strediskom 
informácií v regióne a o regióne, utvára a sprí-
stupňuje regionálne bibliogra�cké a faktogra�cké 
databázy, odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú 
a retrospektívnu regionálnu bibliogra�u a plní úlohy 
spojené s koordináciou bibliogra�ckej činnosti 
v regióne, podieľa sa na tvorbe súborných kataló-
gov. Zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov 
dopĺňanie a odborné spracovanie knižničných 
fondov obecných knižníc, poskytuje metodické 
a poradenské služby mestským a obecným knižni-
ciam, knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom 
alebo zakladateľom vo svojej územnej pôsobnosti. 
Vykonáva reklamné a propagačné aktivity súvisiace 
so zabezpečovaním akcií, ktorých je organizátorom 
alebo spoluorganizátorom. Zúčastňuje sa na tvorbe, 
udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 
knižníc. Vykonáva rešeršné činnosti.

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 
sídli na Námestí SNP č. 2. Ďalšie jej pracoviská sú 
na Hasičskej ulici, na sídlisku Juh, v nákupnom 
stredisku Družba v Trenčíne, v Kubrej a Opatovej 
nad Váhom. 

Pracovisko Verejnej knižnice M. Rešetku v Tren-
číne na Dlhých Honoch bolo presťahované do ná-
hradných priestorov v nákupnom stredisku Družba

Zámer do roku 2013 zabezpečiť zmenu organi-
zácie knižnice tak, aby sa poskytovali služby z jednej 
adresy.
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kultúrno-výchovnou činnosťou v Slovenskej repub-
like i v zahraničí. Odborne a organizačne pripravuje 
kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 
regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného 
charakteru. Zabezpečuje a organizuje kultúrne 
aktivity miestneho a regionálneho charakteru pre 
špeci�cké skupiny obyvateľstva. Vykonáva reklamné 
a propagačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním 
akcií, ktorých je organizátorom alebo spoluorgani-
zátorom.

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
sídli na Ulici odborov 244/8 v Považskej Bystrici. 

Zámer do roku 2013 – prestavba a rekonštrukcia 
budovy na Ulici odborov 244/8 v Považskej Bystrici

6. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Je zriadené a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti

Je osvetovým zariadením so všeobecným za-
meraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktoré 
aktívne napomáha cieľavedomému rozvoju kultúry 
a osvety na základe záujmov a potrieb občanov 
v podmienkach miest a obcí. Svoje poslanie plní 
v územnej pôsobnosti okresov Prievidza a Parti-
zánske. Poskytuje poradenské služby realizátorom 
osvetovej činnosti, pričom pôsobí ako odborno-
poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné 
centrum. Organizuje tvorivé aktivity v jednotlivých 
oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti a podieľa 
sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt 
ľudovej kultúry. Nadväzuje priame vzťahy s inými 
právnickými a fyzickými osobami zaoberajúcimi sa 
kultúrno-výchovnou činnosťou v Slovenskej repub-
like i v zahraničí. Odborne a organizačne pripravuje 
kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 
regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného 
charakteru. Zabezpečuje a organizuje kultúrne 
aktivity miestneho a regionálneho charakteru pre 
špeci�cké skupiny obyvateľstva. Vykonáva reklamné 
a propagačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním 
akcií, ktorých je organizátorom alebo spoluorgani-
zátorom.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi sídli 
na Záhradníckej 19. V roku 2007 bola realizovaná 
prístavba kultúrno-spoločenského centra. Boli 
pristavené galéria, polyfunkčná sála, skladové 
priestory, zrekonštruované šatne pre účinkujúcich, 
sociálne zariadenia, kuchyňa.

4. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Je zriadené a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti

Je zariadením zabezpečujúcim osvetovú činnosť, 
v kultúre a osvety na základe záujmov a potrieb 
občanov v podmienkach miest a obcí. Svoje po-
slanie plní v územnej pôsobnosti okresov Trenčín, 
Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou. 
Poskytuje poradenské služby realizátorom osvetovej 
činnosti, pričom pôsobí ako odborno-poradenské, 
vzdelávacie, metodické a informačné centrum. 
Organizuje tvorivé aktivity v jednotlivých oblas-
tiach kultúrno-výchovnej činnosti a podieľa sa 
na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt 
ľudovej kultúry. Nadväzuje priame vzťahy s inými 
právnickými a fyzickými osobami zaoberajúcimi sa 
kultúrno-výchovnou činnosťou v Slovenskej repub-
like i v zahraničí. Odborne a organizačne pripravuje 
kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 
regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného 
charakteru. Zabezpečuje a organizuje kultúrne 
aktivity miestneho a regionálneho charakteru pre 
špeci�cké skupiny obyvateľstva. Vykonáva reklamné 
a propagačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním 
akcií, ktorých je organizátorom alebo spoluorgani-
zátorom.

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne má sí-
dlo v budove Úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na adrese: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 
v Trenčíne. 

5. Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Je zriadené a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti

Je osvetovým zariadením so všeobecným zamera-
ním zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktoré aktívne 
napomáha cieľavedomému rozvoju kultúry a osvety 
na základe záujmov a potrieb občanov v podmien-
kach miest a obcí. Svoje poslanie plní v územnej 
pôsobnosti okresov Považská Bystrica, Ilava 
a Púchov. Poskytuje poradenské služby realizátorom 
osvetovej činnosti, pričom pôsobí ako odborno-
poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné 
centrum. Organizuje tvorivé aktivity v jednotlivých 
oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti a podieľa 
sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt 
ľudovej kultúry. Nadväzuje priame vzťahy s inými 
právnickými a fyzickými osobami zaoberajúcimi sa 
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7. Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Je zriadené a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti

Je osvetovým zariadením so všeobecným za-
meraním zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktoré 
aktívne napomáha cieľavedomému rozvoju kultúry 
a osvety na základe záujmov a potrieb občanov 
v podmienkach miest a obcí. Svoje poslanie plní 
v územnej pôsobnosti miest a obcí regiónu Myjava. 
Určením a vymedzením odborného zamerania plní 
úlohy a činnosti v územnej pôsobnosti Trenčianske-
ho kraja. Poskytuje poradenské služby realizátorom 
osvetovej činnosti, pričom pôsobí ako odborno-
poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné 
centrum. Organizuje tvorivé aktivity v jednotlivých 
oblastiach kultúrno-výchovnej činnosti a podieľa 
sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt 
ľudovej kultúry. Nadväzuje priame vzťahy s inými 
právnickými a fyzickými osobami zaoberajúcimi sa 
kultúrno-výchovnou činnosťou v Slovenskej repub-
like i v zahraničí. Odborne a organizačne pripravuje 
kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 
regionálneho, nadregionálneho i medzinárodného 
charakteru. Zabezpečuje a organizuje kultúrne 
aktivity miestneho a regionálneho charakteru pre 
špeci�cké skupiny obyvateľstva. Vykonáva reklamné 
a propagačné aktivity súvisiace so zabezpečovaním 
akcií, ktorých je organizátorom alebo spoluorgani-
zátorom. Pripravuje koncepčné, programové a roz-
vojové projekty v oblasti etnogra�e, etnochoreológie 
a etnomuzikológie, odborne a organizačne pripra-
vuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia 
regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného 
charakteru v tejto oblasti. Pôsobí ako odborno-
poradenské, vzdelávacie, metodické a informačné 
centrum v oblasti tradičnej kultúry v územnej pô-
sobnosti Trenčianskeho kraja. Archivuje materiály 
dokumentujúce rôzne formy živej tradičnej kultúry 
regiónu a vytvára z nich archív a študijný materiál 
pre verejnosť, digitalizuje staré archívne materi-
ály, eviduje kolektívy a jednotlivcov pôsobiacich 
v rôznych oblastiach folkloristiky a živej tradičnej 
kultúry, dokumentuje a archivuje ich činnosť. Šíri 
databázy cez multimédiá. 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave sídli v Dome 
kultúry Samka Dudíka v Myjave na Partizánskej 
ulici 290/17, kde má k dispozícii v bezplatnom 
prenájme kancelárske a sociálne priestory. 

8. Hvezdáreň v Partizánskom

Je zriadená a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti

Je špecializovanou organizáciou, ktorá aktívne 
prispieva k rozvoju kultúry a vedy tým, že plní 
úlohy na úseku kultúrno-výchovnej, populari-
začno-vzdelávacej, pozorovateľsko-výskumnej, 
odborno-informačnej činnosti v oblasti astronó-
mie a príbuzných prírodných a technických vied, 
zároveň sa podieľa na sústavnej vzdelávacej práci 
detí, mládeže a širokej verejnosti. Poskytuje me-
todické, informačné, poradenské a ďalšie odborné 
služby verejnosti a záujemcom v oblasti astronómie 
a príbuzných prírodných a technických vied. Rieši 
vlastné výskumné a odborno-vzdelávacie úlohy 
v oblasti základného astronomického výskumu, 
meteorológie a rádioastronómie. Nadväzuje 
priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými 
osobami zaoberajúcimi sa oblasťou astronómie 
doma i v zahraničí. Vykonáva populárno-vedeckú 
a odbornú činnosť prostredníctvom audiovizuál-
nych, multimediálnych programov, videoprojekcie 
a výstav vo vlastných priestoroch, a v priestoroch 
iných subjektov. Realizuje kultúrno-spoločenské 
podujatia súvisiace s poslaním hvezdárne, ktorými 
podporuje vzdelávanie a všestranný kultúrny rozvoj 
obyvateľov a podieľa sa na takejto činnosti iných 
subjektov. Organizuje a zabezpečuje vzdelávanie 
talentovanej mládeže v oblasti astronomických vied. 
Vykonáva reklamné a propagačné aktivity, súvisiace 
so zabezpečením akcií, ktorých je organizátorom 
alebo spoluorganizátorom. Hvezdáreň sídli v Ma-
lých Bieliciach č. 177 v Partizánskom. 

 vybudovaný nový objekt tzv. „Fričov domček“ 
v areály Hvezdárne v Partizánskom

 postavené kryté ohnisko v areály hvezdárne
 vybudovanie digitálnej profesionálnej meteorolo-

gickej stanice
 Zámer do roku 2013 realizovať rekonštrukciu 

a dostavbu budovy hvezdárne

9. Trenčianske múzeum v Trenčíne

Je zriadené a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách 

a ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerij-

nej hodnoty v znení neskorších predpisov

Ako špecializovaná právnická osoba na základe 
prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, 
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Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad 
Váhom

V roku 2008 bolo zrealizované vydláždenie nádvo-
ria. V roku 2009 bola zrealizovaná zámena bývalého 
objektu sýpky, ktorý slúžil ako depozitár zbierkových 
predmetov Podjavorinského múzea v Novom Meste 
nad Váhom. Trenčianske múzeum odovzdalo objekt 
sýpky Mestu Nové Mesto nad Váhom a získalo objekt 
v bývalých kasárňach v Novom Meste nad Váhom. 
Pripravená projektová dokumentácia – oprava nové-
ho objektu a príprava depozitu.

Draškovičov kaštieľ v Čachticiach
Bola zrealizovaná oprava a rekonštrukcia 70 

kusov dvojitých okien na prvom poschodí kaštieľa. 
Karner sv. Michala
Objekt je po kompletnej rekonštrukcií. 

10. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Je zriadené a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách 

a ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerij-

nej hodnoty v znení neskorších predpisov

Je špecializovaná právnická osoba zriadená Tren-
čianskym samosprávnym krajom, ktorej základným 
poslaním je na základe prieskumu a vedeckého 
výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, 
vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať 
hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú 
dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti v oblasti 
pôsobenia v regióne hornej Nitry, tieto sprístup-
ňovať a využívať vo verejnom záujme. Na základe 
vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový 
fond hmotných dokumentov o prírode a spoločnos-
ti, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva. Eviduje 
a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri 
budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok 
v Slovenskej republike. Buduje odbornú knižnicu, 
dokumentáciu a archív, ktoré tvoria primárnu bázu 
pre odborné determinovanie a prezentáciu zbier-
kových predmetov, zbierok a múzejných fondov. 
Ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje, spra-
vuje a sprístupňuje zbierkový fond so sprievodnou 
dokumentáciou, ktoré sú majetkom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Prostredníctvom edičnej, 
vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti 
zverejňuje výsledky svojej práce. Rieši vlastné 
výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej 
práci iných inštitúcií. Zbierkové fondy prezentuje 
expozičnou a výstavnou činnosťou v rámci Sloven-

ochraňuje, vedeckými metódami zhodnocuje 
a odborne spravuje hmotné dokumenty so zame-
raním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody 
a spoločnosti, tieto sprístupňuje verejnosti a využíva 
vo verejnom záujme. Múzeum plní funkciu v oblasti 
poskytovania odborných, poradenských, metodic-
kých, vzdelávacích a koordinačných služieb pre iné, 
obecné a súkromné múzeá s pôsobnosťou v rámci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Na základe 
vedeckých a múzejných výskumov buduje zbierkový 
fond hmotných dokumentov o prírode a spoločnosti, 
ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva. Eviduje 
a dokumentuje zbierkový fond a spolupracuje pri 
budovaní centrálnej evidencie múzejných zbierok 
v Slovenskej republike. Buduje odbornú knižnicu, 
dokumentáciu a archív, ktoré tvoria primárnu bázu 
pre odborné determinovanie a prezentáciu zbier-
kových predmetov, zbierok a múzejných fondov. 
Ochraňuje, odborne spracováva, reštauruje, spravuje 
a sprístupňuje zbierkový fond so sprievodnou 
dokumentáciou, ktoré sú majetkom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Prostredníctvom edičnej, 
vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej čin-
nosti zverejňuje výsledky svojej práce. Rieši vlastné 
výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej 
práci iných inštitúcií. Zbierkové fondy prezentuje ex-
pozičnou a výstavnou činnosťou v rámci Slovenskej 
republiky a v zahraničí. Vystavuje exponáty a prijíma 
výstavy iných právnických a fyzických osôb. Posky-
tuje informačné, poradenské a ďalšie odborné služby 
v súlade so svojím poslaním a zameraním. Nadvä-
zuje priame vzťahy s inými právnickými a fyzickými 
osobami doma i v zahraničí. Vykonáva mimo výstav-
nícku, kultúrno-výchovnú činnosť umeleckého 
a kultúrno-spoločenského charakteru a podieľa sa na 
takejto činnosti iných subjektov. Zabezpečuje predaj 
suvenírov a iných drobných predmetov súvisiacich 
s poslaním a charakterom organizácie. Poskytuje 
sprievodcovské služby v expozičných a výstavných 
priestoroch múzea. Vykonáva reklamné a propa-
gačné aktivity, súvisiace so zabezpečovaním akcií, 
ktorých je organizátorom alebo spoluorganizátorom. 

Trenčianske múzeum sídli v budove bývalého 
Župného domu na Mierovom námestí 46 v Tren-
číne. Do správy Trenčianskeho múzea patrí Rodný 
dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrov-
ci, Kúria Ambrovec v Beckove, Podjavorinské 
múzeum v Novom Meste nad Váhom, Draškovičov 
kaštieľ v Čachticiach, Izba Ľudmily Podjavorinskej 
v Bzinciach pod Javorinou, Katov dom a Karner sv. 
Michala v Trenčíne, Trenčiansky hrad.
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skej republiky a v zahraničí. Vystavuje exponáty 
a prijíma výstavy iných právnických a fyzických 
osôb. Poskytuje informačné, poradenské a ďalšie od-
borné služby v súlade so svojím poslaním a zamera-
ním. Nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými 
a fyzickými osobami doma i v zahraničí. Vykonáva 
mimo výstavnícku, kultúrno-výchovnú činnosť 
umeleckého a kultúrno-spoločenského charakteru 
a podieľa sa na takejto činnosti iných subjektov. 
Zabezpečuje predaj suvenírov a iných drobných 
predmetov súvisiacich s poslaním a charakterom 
organizácie. Poskytuje sprievodcovské služby 
v expozičných a výstavných priestoroch múzea. 
Vykonáva reklamné a propagačné aktivity, súvisiace 
so zabezpečovaním akcií, ktorých je organizátorom 
alebo spoluorganizátorom. 

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sídli na 
Košovskej ceste 9. Na Ulici V. Clementisa 40 má 
pracovisko, ktoré slúži aj ako depozit zbierkových 
predmetov múzea. 

 príprava projektovej dokumentácie – rekonštruk-
cia objektu na Košovskej ceste

 rekonštrukcia strechy v objekte na Ul. V. Clemen-
tisa č. 40

 stavebné úpravy nevyhnuté na zabezpečenie 
bezpečnosti objektu na Ul. V. Clementisa

11. Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Je zriadené a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách 

a ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerij-

nej hodnoty v znení neskorších predpisov

Je špecializovaná právnická osoba zriadená Tren-
čianskym samosprávnym krajom, ktorej základným 
poslaním je na základe prieskumu a vedeckého 
výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, 
vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať 
hmotné dokumenty so zameraním na múzejnú 
dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti, tieto 
sprístupňovať a využívať vo verejnom záujme. Na 
základe vedeckých a múzejných výskumov buduje 
zbierky výtvarných diel a zbierky hmotných doku-
mentov o prírode a spoločnosti, ktoré tvoria súčasť 
kultúrneho dedičstva. Eviduje a dokumentuje zbier-
kový fond a spolupracuje pri budovaní centrálnej 
evidencie múzejných zbierok v Slovenskej republike. 
Buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív, 
ktoré tvoria primárnu bázu pre odborné determino-
vanie a prezentáciu zbierkových predmetov, zbierok 

a múzejných fondov. Ochraňuje, odborne spraco-
váva, reštauruje, spravuje a sprístupňuje zbierkový 
fond so sprievodnou dokumentáciou, ktoré sú 
majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Prostredníctvom edičnej, vydavateľskej, propagačnej 
a popularizačnej činnosti zverejňuje výsledky svojej 
práce. Rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na 
vedeckovýskumnej práci iných inštitúcií. Zbierkové 
fondy prezentuje expozičnou a výstavnou činnosťou 
v rámci Slovenskej republiky a v zahraničí. Vysta-
vuje exponáty a prijíma výstavy iných právnických 
a fyzických osôb. Poskytuje informačné, poradenské 
a ďalšie odborné služby v súlade so svojím poslaním 
a zameraním. Nadväzuje priame vzťahy s inými 
právnickými a fyzickými osobami doma i v zahrani-
čí. Vykonáva mimo výstavnícku, kultúrno-výchovnú 
činnosť umeleckého a kultúrno-spoločenského 
charakteru a podieľa sa na takejto činnosti iných 
subjektov. Zabezpečuje predaj suvenírov a iných 
drobných predmetov súvisiacich s poslaním a cha-
rakterom organizácie. Poskytuje sprievodcovské 
služby v expozičných a výstavných priestoroch 
múzea. Vykonáva reklamné a propagačné aktivity, 
súvisiace so zabezpečovaním akcií, ktorých je orga-
nizátorom alebo spoluorganizátorom. 

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici sídli 
na Ulici odborov 244/8 v Považskej Bystrici. Jeho 
výstavný priestor je situovaný v kaštieli v Jasenici, 
obci neďaleko Považskej Bystrice. 

 príprava projektovej dokumentácie – prestavba 
a rekonštrukcia budovy na Ulici odborov 244/8 
v Považskej Bystrici

12. Galéria Miloša Alexandra Bazovského 
v Trenčíne

Je zriadená a vykonáva svoju činnosť v zmysle 

zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách 

a ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerij-

nej hodnoty v znení neskorších predpisov

Je špecializovaná právnická osoba zriadená Tren-
čianskym samosprávnym krajom, ktorej základným 
poslaním je na základe prieskumu a vedeckého 
výskumu cieľavedome zhromažďovať, ochraňovať, 
vedecky a odborne zhodnocovať a spracovávať 
zbierkové predmety, tieto sprístupňovať a využívať 
vo verejnom záujme. Galéria plní svoju funkciu 
s pôsobnosťou v rámci Trenčianskeho samospráv-
neho kraja v oblasti poskytovania odborno-pora-
denských, metodických a koordinačných služieb 
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V Nitrianskom Pravne 29.8.2009 

Vyhlásenie účastníkov Informačného dňa 
Vidieckeho parlamentu, konaného 28. - 29. 8. 
2009 v Nitrianskom Pravne, venovaného 
ochrane vidieckeho kultúrneho dedičstva

Účastníci stretnutia, členovia a priaznivci Vidiec-
keho parlamentu na Slovensku (VIPA SK), vyjadru-
jú svoju hrdosť na bohatstvo kultúrneho dedičstva 
(KD) slovenského vidieka a hlásia sa k povinnosti 
starať sa o jeho ochranu a zveľaďovanie. Uvedomujú 
si význam KD pre zlepšenie a udržanie postavenia 
a prosperity občanov Slovenska v Európskej únii, 
zviditeľnenie regiónov a dosiahnutie trvalo udržateľ-
ného spôsobu života.

Informačný deň bol súčasťou projektu, vypraco-
vaného v rámci plnenia záverov V. zasadnutia Fóra 
Vidieckeho parlamentu, podporeného z „Programu 
rozvoja vidieka 2007 – 2013“. Odzneli na ňom 
prezentácie odborníkov z úrovne ministerstiev, 
VÚC, mikroregiónov a obcí i samotných ľudových 
umelcov, prevádzkovateľov ľudových remesiel a tra-
dičných technológií i sponzorov. 

pre iné galérie. Na základe prieskumu a vedeckého 
výskumu buduje zbierkový fond výtvarných diel 
a hmotných dokumentov o výtvarnom umení, ktoré 
tvoria súčasť kultúrneho dedičstva s osobitným 
zameraním na slovenské výtvarné umenie 20. a 21. 
storočia a tvorbu Miloša Alexandra Bazovského. 
Odborne spravuje, t. j. nadobúda, odborne eviduje 
a vyraďuje, ochraňuje, interpretuje, konzervuje, 
reštauruje a sprístupňuje zbierkový fond, ktorý je 
s príslušnou dokumentáciou majetkom trenčianske-
ho samosprávneho kraja v správe galérie. Dokumen-
tuje, katalogizuje zbierkové predmety a spolupracuje 
pri budovaní centrálnej evidencie galerijných 
zbierok v Slovenskej republike. Buduje umenoved-
nú knižnicu, dokumentáciu a archív výtvarného 
umenia a výtvarného diania. Rieši vlastné výskumné 
úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumných úlohách 
v spolupráci s inými inštitúciami. Zbierkové fondy 
prezentuje expozičnou a výstavnou činnosťou vo 
vlastných a cudzích priestoroch na území Slovenskej 

Účastníci stretnutia oceňujú prácu tisícok 
zberateľov, dobrovoľníkov organizujúcich vznik 
dedinských múzeí, výstavných miestností, skanze-
nov, zbierok, súborov a spolkov, usilujúcich sa o to, 
aby sa klenoty hmotných produktov nestrácali a aby 
nehmotné hodnoty – slovesnosť a melódie – neupa-
dali do zabudnutia.

Účastníci stretnutia oceňujú vážny záujem Vi-
dieckeho parlamentu na Slovensku o ochranu kul-
túrneho dedičstva a jeho prezentáciu odbornej i la-
ickej verejnosti a oceňujú jeho snahy o partnerskú 
spoluprácu s organizáciami zameranými na ochranu 
tradičných hodnôt vidieka, najmä so Spolkom pre 
obnovu dediny, Detvianskou umeleckou kolóniou 
a Academiou Istropolitana Nova. Odporúčajú mu 
rozšíriť túto spoluprácu na ďalšie MNO, ZMOS, 
SAŽP, Ústav krajinnej ekológie SAV, Geogra�cký 
ústav SAV a i.

Zvlášť odporúčajú usilovať sa o zapojenie kraj-
ských a obecných samospráv. Nikto nemôže zbaviť 
starostov a samosprávy zodpovednosti za zachovanie 
vidieckeho kultúrneho dedičstva v nimi riadených 
územiach. Samosprávy by mali pre tento účel:

republiky a v zahraničí. Vystavuje výtvarné diela 
a prijíma výstavy iných právnických a fyzických 
osôb. Vykonáva kultúrno-vzdelávaciu činnosť ume-
leckého a kultúrno-spoločenského charakteru a po-
dieľa sa na tejto činnosti iných subjektov. Prostred-
níctvom vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej 
činnosti zverejňuje výsledky svojej odbornej práce. 
Poskytuje informačné, poradenské a ďalšie odborné 
služby verejnosti a vlastníkom predmetov galerijnej 
hodnoty v súlade so svojím poslaním a zameraním. 
Vykonáva reklamné a propagačné aktivity, súvisiace 
so zabezpečovaním akcií, ktorých je organizátorom 
alebo spoluorganizátorom. 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
sídli na Palackého ulici 27. 

V roku 2008 – sadové úpravy dvora, rekonštruk-
cia/výsadba sadových plôch

Ing. Marta Šajbidorová

 VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV


