
 

 3 

H istorické dianie v každej dobe je spojené s ľudskou spoločnosťou 

a jej jednotliví členovia osobitým spôsobom vstupujú do dejinných 

procesov. Jedni iba ako súčasť pospolitosti a tí druhí výraznejšie, zanechávajúci 

v pamäti nasledujúcich generácií výraznú stopu. Ich činnosť sa neraz stane pred-

metom odborného bádania a po vedeckom zhodnotení sa verejnosti pred-

kladá čo najobjektívnejší pohľad na výsledky dosiahnuté jedincom. Prezen-

tácia historických faktov o pôsobení jedinca v danom čase môže mať rozmanitú 

formu a v podmienkach múzejnej ustanovizne je to najčastejšie výstava. 

V roku 2007 v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi k dominantám 

výstavného programu sa radí výstava s cieľom predstaviť jednu z významných 

osobností mesta a regiónu. Samotný názov výstavy spolu s podtitulom pred-

povedá tému: Mikuláš Mišík – 100. výročie narodenia. Tohoročné okrúhle jubi-

leum tejto jedinečnej osobnosti nielen regionálnej histórie sa stalo náme-

tom ba vyhlásenie roka 2007 Rokom Mikuláša Mišíka a teda aj na 

prípravu a realizáciu desiatok podujatí, na ktorých participujú ustanovizne 

podieľajúce sa na kultúrno-spoločenskom dianí mesta Prievidza a celej hornej 

Nitry. Na neľahkú úlohu spracovania scenára výstavy o živote a práci tohto 

duchovného a súčasne aj historika sa podujal autorský kolektív, v ktorej 

osobitou formou zhodnotí dosiahnuté výsledky vedeckého skúmania stoviek 

faktografických dokladov od písomných prameňov z viacerých archívov až 

po publikované informácie v odbornej literatúre i v rozmanitých periodikách, 

ale aj zachytenie výpovedí súčasníkov, pamätníkov i príbuzných. Obohatením 

dosiahnutých zistení nepochybne bude aj autentický materiál z pozostalosti 

Mikuláša Mišíka, ktorý na prezentáciu zapožičali nielen rodinní prís-

lušníci, ale aj Diecézna historická knižnica v Kláštore pod Znievom.  

Sme presvedčení, že múzejná výstava Mikuláš Mišík, ktorej otvorenie 

s vernisážou bude v predvečer prievidzských hodov, teda v čase tradičného 

stretnutia Klubu rodákov hornej Nitry, bude nielen dôstojným príspevkom 

múzea k jubileu tejto významnej osobnosti v dejinách regiónu, ale cez fakto-

grafické údaje predstaví výsledky v sprístupňovaní poznatkov o historickom 

dianí regiónu od osídľovania, cez husitské hnutie, remeselné tradície a iné, 

až po zhodnotenie zachovaných archiválií v dosiaľ neprekonanej monografii 

o dejinách mesta Prievidza.  
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