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Múzejné zbierky sú významnou a nenahraditel'nou súčasťou kultúrneho dedičstva
spoločnosti a múzeá v súlade s platnými právnymi normami - Deklarácia Národnej
rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z roku 2001, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky Č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, tiež vyhláška Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky Č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov
kultúrnej hodnoty, ďalej zákon Č. 4912002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v platnom znení, ale aj medzinárodné ustanovenia Etický kódex ICOM
(Medzinárodná rada múzeí) a tiež Koncepcia rozvoja kultúry v Trenčianskom
samosprávnom kraji, schválená Zastupitel'stvom Trenčianskeho samosprávneho
kraja v roku 2007 - vykonávajú ich správu v tom najširšom význame slova. Súčasťou
ich poslania je aj povinnosť nadobúdať zbierkové predmety a zbierky v súlade so
zameraním a špecializáciou stanovenou v zriaďovacej listine.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi vzniklo v poslednej fáze budovania okresných
vlastivedných múzeí v roku 1985, odčlenením (delimitáciou) vlastivednej zložky
z Múzea v Bojniciach, ktoré v roku 1981 získalo inú špecializáciu. Pritom však
základy múzejnej práce v regióne horného Ponitria položili nadšenci Muzeálneho
spolku hornej Nitry, ktorí sa združovali okolo prepošta Karola Antona Medveckého už
počiatkom 20. rokov 20. storočia a tí zozbierali aj prvé predmety a vytvorili tak základ
budúceho múzejného fondu.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v súčasnosti spravuje viac ako štvrť milióna
zbierkových predmetov, ktoré postupne získavali zberatelia a neskôr aj odborní
zamestnanci múzejných ustanovizní. V súčasnosti všetky zbierky sú vlastníctvom
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zriaďovacia listina Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi z roku 1985 definovala
postavenie tejto inštitúcie: regionálne vlastivedné múzeum, ktoré sa v priebehu
existencie ani vplyvom vstupu nových zriaďovatel'ov výraznejšie nemenilo. Táto
definícia predurčovala aj obsahový a územný rozsah akvizičnej práce múzea.
Skladbu súčasného fondu tvoria prevažne zbery dokladov, dokumentujúce vývoj
prírody a spoločnosti regiónu horného Ponitria, ktoré sa zhromažďovali
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nesystematicky, čím dochádzalo často k hromadeniu kusov bez vzájomných
súvislostí a vzťahov. Výsledkom takejto činnosti bol mimoriadny nárast počtu
zbierkových predmetov, čo v nasledujúcom období vyžadovalo aj zvýšenú
starostlivosť pri uložení v depozitárnych priestoroch a, samozrejme, aj pri ich
ochrane. V snahe zabrániť takejto forme nadobúdania predmetov je nutné stanoviť
a dôrazne uplatňovať základné kritériá.

S ciel'om neustáleho skvalitňovania akvizičnej práce múzea je potrebné prioritne
orientovať pozornosť na regionálnu príslušnosť. Pri nadobúdaní zbierkových
predmetov zamerať sa na získavanie troch základných kategórií budúcich muzeálií:

• Predmety a dokumenty, ktoré vznikli v regióne hornej Nitry od čias prvých
dokladov pôsobenia človeka na tomto území až po súčasnosť,

• Predmety a dokumenty, ktoré vznikli a vznikajú mimo vymedzeného územia
hornej Nitry, ale sú obsahovo alebo osobnosťou tvorcu, zviazané
s jednotlivými lokalitami regiónu hornej Nitry,

• Predmety prírodovedného charakteru (geológia, botanika a zoológia),
pochádzajúce z regiónu horného Ponitria.

Popri základnom kritériu regionálnej príslušnosti uplatňovať pri nadobúdaní
predmetov do zbierkových fondov múzea aj nasledovné kritériá:

• Kritérium vedúce k ďalšiemu zhodnocovaniu zbierok, zbierkového fondu
múzea a ich budúceho využitia v expozičnej činnosti múzea,

• Kritérium orientované na predmety dokumentujúce významné historické
osobnosti a udalosti dejín regiónu horného Ponitria,

• Kritérium orientujúce sa na predmety dokumentujúce súčasnosť, s cielen ou
dokumentáciou vývoja spoločnosti v druhej polovici 20. storočia v regióne
hornej Nitry.

Rozsiahly fond Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa člení do deviatich odborných
skupín: archeológia (8955 prírastkových čísiel, 92482 kusov), etnológia (6593
prírastkových čísiel, 10170 kusov), história (5421 prírastkových čísiel, 17623 kusov),
numizmatika (4217 prírastkových čísiel, 25482 kusov), historický dokument (1578
prírastkových čísiel, 7279 kusov), výtvarná kultúra (40 prírastkových čísiel, 60 kusov),
botanika (2410 prírastkových čísiel, 11709 kusov), geológia (2281 prírastkových
čísiel, 12528 kusov) a zoológia (1688 prírastkových čísiel, 102664 kusov), pričom
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v každej zo skupín je možné vytvárať ďalšie tematické zoskupenia zbierkových
predmetov, resp. prepojením príbuzných odborných fondov je možné vytvárať
kolekcie, ktoré prináležia k návštevnícky zaujímavým a príťažlivým celkom.

V období rokov 2010 - 2015 nadobúdanie predmetov do jednotlivých odborných
fondov sa bude orientovať na tieto skupiny budúcich muzeálií:

Fond archeológie
• nálezy z vlastných výskumov v regióne,
• výsledky výskumov iných subjektov.

Fond etnológie
• obrázky mal'ované na skle,
• doklady tradičného odievania v dedinách na okolí Valaskej Belej a na okolí

mesta Handlová,
• obradové predmety,
• kuchárske receptáre,
• tvorba súčasných majstrov I'udovoumeleckej výroby.

Fond histórie
• strieborné šperky z produkcie prievidzských majstrov,
• výrobky firmy Thonet vo Vel'kých Uherciach,
• vybavenie mestských domácností,
• sakrálne predmety.

Fond historického dokumentu
• odtlačky poštových pečiatok,
• príležitostné tlače pri jubileách miest a dedín hornej Nitry
• dobové pohl'adnice lokalít horného Ponitria.

Fond numizmatiky
• regionálne medaily a vyznamenania,
• regionálne žetóny,
• pamätné mince osobností, pamiatok a udalostí so vzťahom k regiónu.

Fond výtvarnej kultúry
• diela súčasných výtvarníkov regiónu,
• diela výtvarných umelcov dokumentujúcich región.

Fond botaniky
• herbárové doklady cudzokrajných drevín,
• herbárové doklady parkov a parkových úprav.

Fond geológie
• paleontologické doklady z hnedouhol'ných baní regiónu,
• horniny z regionálnych nálezísk.
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Fond zoológie
• preparáty bezstavovcov,
• entomologické doklady.

1.
Skvalitňovať koncepčné budovanie zbierok a zbierkového fondu Hornonitrianskeho
múzea v Prievidzi.

2.
Monitorovať výskyt predmetov múzejnej hodnoty so vzťahom k regiónu hornej Nitry
na trhu so starožitnosťami a umením a v súkromnej sfére s ciel'om ich možného
nákupu.

3.
Zabezpečovať realizáciu nákupu predmetov múzejnej hodnoty so vzťahom k regiónu
hornej Nitry prostredníctvom zdrojov v rámci rozpočtovej kapitoly Trenčianskeho
samosprávneho kraja.

4.
Pripravovať projekty zamerané na nadobúdanie predmetov múzejnej hodnoty
prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Systematické nadobúdanie zbierkových predmetov v múzeu vytvorí predpoklady pre
kvalitnejšiu prácu vostatných oblastiach činnosti múzeí a pomôže vytvárať aj
stabilnejšie podmienky pre ochranu tejto časti kultúrneho dedičstva v múzeách.
Podpora akvizičnej práce vopred stanovená aj v rozpočte múzea sa stane dobrou
zárukou pre výraznejšiu kvalitu nadobúdaných múzejných predmetov.

Schválila: PhDr. Iveta Géczyová
riaditel'ka múzea


