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Múzejná činnosť – Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho 

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Adrián Takáč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: 

d – popis činnosti 

d1 – odhad nákladov objednávanej činnosti 

d2 – kvantitatívne parametre objednávanej činnosti 

d3 – kvalitatívne parametre objednávanej činnosti 

d4 – výkonnostné parametre objednávanej činnosti 

d5 – spôsob financovania objednávanej činnosti 

d6 – kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti 
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Slovenská ústredná hvezdáreň je kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou 

so špecializovaným zameraním. Slovenská ústredná hvezdáreň je odborným, vzdelávacím a 

metodickým pracoviskom pre oblasť astronómie, koordinačným a výkonným pracoviskom 

pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, 

metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. 

 

 

Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho 

 

d) V roku 2006 bolo zriadené Múzeum Mikuláša Thegeho Konkolyho, ako špecializované 

múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybraných oblastiach a vedných odboroch. 

Činnosť múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove sa prioritne sústreďuje na 

zbierkové predmety z oblasti astronómie a príbuzných vied, na ich vedecké skúmanie a 

odborné zhodnotenie. Vedecko-výskumná činnosť múzea sa zameriava na odborné 

spracovanie histórie zbierkových predmetov, ktoré dokresľujú obraz odbornej činnosti 

slovenskej astronómie v minulosti.  

Akvizičná činnosť múzea je zameraná na hľadanie a následné nadobudnutie zbierkových 

predmetov, ktoré sú úzko späté s históriou astronómie v stredoeurópskom regióne 

a s osobou Mikuláša Thegeho Konkolyho. V roku 2022 je naplánovaná akvizícia min. 10 

predmetov. Táto činnosť je úzko prepojená s prácou zbierkotvornej komisie, ktorá je 

osemčlenná a jej riadne zasadnutie sa bude konať v roku 2022 dvakrát, pričom v prípade 

mimoriadnych akvizičných aktivít sa tieto zasadnutia môžu konať aj mimo plánu riadnych 

zasadnutí. Po schválení predmetov zbierkotvornou komisiou budú zbierkové predmety 

zaradené do chronologickej evidencie v počte min. 10 kusov a bude vykonaná 

katalogizácia ďalších zbierkových predmetov v počte 5 kusov. V roku 2022 sú na proces 

reštaurovania vybrané 3 zbierkové predmety a zdigitalizovaný 1 zbierkový predmet.   

V  prezentačnej činnosti múzea sa sprostredkúvajú širokej verejnosti výstupy z odbornej 

a vedecko-výskumnej činnosti formou 3 stálych expozícií. Plánuje sa zorganizovanie 1 

výchovno-vzdelávacej aktivity. 

Zamestnanec múzea sa pravidelne zúčastňuje konzultácií, vernisáží a významných 

odborných podujatí (seminárov, konferencií, školení) usporiadaných nadriadeným 

orgánom MK SR alebo Zväzom múzeí na Slovensku. 

 

d1) náklady na činnosť  :  2 000,00  EUR 
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spôsob financovania: bežný transfer (bližšia špecifikácia príloha č. 3a) 

d2) počet nadobudnutých zbierkových predmetov a návštevnosť muzeálnej expozície 

d3) katalogizácia a spracovanie informácií o zbierkových predmetoch, príprava dočasných 

expozícií 

d4) reštauračné práce a konzervačné na zbierkových predmetoch 

d5) poskytnuté finančné prostriedky v rámci kontraktu 

d6) organizácia, široká verejnosť 

 

 

V Hurbanove dňa 14. 12. 2021 

 

Vypracoval: Mgr. Adrián Takáč 

 

Schválil: Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ SÚH 


