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Koncepcia nadobúdania zbierkových predmetov 

Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho 

(akvizičná politika) 

 

Nadobúdanie nových zbierkových predmetov sa riadi zásadami tzv. akvizičnej 

politiky múzeí. 

Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove je príspevková organizácia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, založená v roku 2006, ako 

organizačná súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne. Je to múzeum s celoslovenskou 

pôsobnosťou a zbierkotvornou oblasťou múzea je územie Slovenskej republiky. 

   Múzeum nadobúda predmety nasledovných vedných odborov: 

− astronómia – so zameraním na osobnosť zakladateľa hvezdárne 

− história – so zameraním na dejiny astronomickej techniky   

O prijatí predmetu do zbierkového fondu múzea rozhoduje štatutárny zástupca múzea. 

Pri rozhodovaní mu pomáha poradný orgán Komisia pre tvorbu zbierok. Tvoria ju 

zástupcovia z radov odborných pracovníkov múzea v súčinnosti s externými konzultantmi 

daného odboru.  

Pri posudzovaní predmetov sa Komisia riadi nasledovnými kritériami:  

1. originálnosť predmetu 

2. výpovedná hodnota predmetu 

3. súvis s profiláciou múzea 

4. súvis s vedecko-výskumnou činnosť pracovníka múzea 

5. súvis s lokálnou i celoslovenskou históriou (predmet dokumentuje nejakú osobu alebo 

udalost) 

Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove sa riadi aktuálnymi legislatívnymi 

predpismi v oblasti kultúry, platnými v Slovenskej republike, a Etickým kódexom múzeí 

ICOM. Pre akvizičnú politiku múzea sú z uvedených právnych dokumentov relevantné najmä 

nasledovné zásady: 



− múzeum nesmie nadobúdať zbierkové predmety, pri ktorých je zjavné podozrenie,  

že boli získané nezákonnou, nevedeckou alebo zámerne deštrukčnou činnosťou alebo 

poškodením historických pamiatok 

− múzeum nesmie nadobúdať zbierkové predmety, ktorých nadobudnutie znamená 

porušenie práv vlastníka alebo nájomníka pozemku alebo príslušných miestnych, či 

vládnych úradov 

− dary, dedičstvo a pôžičky sa môžu prijať len vtedy, ak sú v súlade s profiláciou  

a špecializáciou múzea 

− ponuky, ktoré sú priamo spojené so špecifickými podmienkami následného uloženia 

alebo vystavenia predmetov, treba odmietnuť, ak navrhované podmienky nie sú v 

súlade s dlhodobými záujmami múzea 

− zbierkové predmety zo zbierkového fondu sa môžu zapožičať len na vedecké, 

výskumné, výstavné a vzdelávacie účely 

− zbierkové predmety sa nesmú požičiavať súkromným osobám na súkromné účely 

 

 

V Hurbanove dňa 31. 7. 2019 

 

                                                                              Mgr. Marián Vidovenec 

                                                           generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne  

 
 

 

 

 

 


