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Ahoj kamaráti, 

Porozprávame si o rodine M. M. Harminca, a aj o tom, že v múzeu pracujú ľudia, ktorých tak často 

nestretnete, ale sú veľmi dôležití, preto aby múzeum fungovalo. Dnes si predstavíme práve ich. 

 Rodina M. M. Harminca 

Michal sa vo Viedni zoznámil s Annou Holcovou. Anna pochádzala zo Žiliny. Oženil sa s ňou v roku 
1904. Mali spolu tri deti - syna Milana  Antona  Pavla, syna  Ivana Petra Františka a  dcéru Oľgu Editu. 
Ešte ako 82-ročný vykonával stavebný dozor pri výstavbe hotela Devín v Bratislave. Zomrel 5. augusta 
1964 v Bratislave. Pochovaný je na Evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne. 

 

 Koho stretnete v múzeu? 

Každé múzeum riadi riaditeľ. Závisí na ňom chod celého múzea. Má na starosti veľa dôležitých vecí. 

Rozhoduje o tom, aké predmety je potrebné doplniť do zbierok, akí pracovníci sú v múzeu, aké 

výstavy budú v múzeu počas roka a čo je potrebné v múzeu zlepšovať. Stretáva sa s riaditeľmi iných 

múzeí a vybavuje spoluprácu medzi múzeami. Je to veľmi náročná a zodpovedná funkcia. Dôležitou 

osobou u nás v SNM  je aj pani námestníčka riaditeľa (generálneho riaditeľa) pre odborné činnosti 

múzea. Dohliada na výskumnú činnosť pracovníkov, na to aby boli zbierky múzeí správne evidované a 

ošetrované, aby boli všetky dokumenty správne archivované, aby si návštevník mohol prečítať 

odborné články a nájsť zaujímavú literatúru. O financie sa v múzeu stará ekonóm Zabezpečuje, aby 

bol dostatok peňazí na chod múzea a rozdeľuje ich tak, aby sa múzea mohli starať o predmety, ktoré 

zbierajú a opraviť dôležite pamiatky. Aj keď sa s nimi možno pri vašej návšteve múzea nestretnete 

osobne, ich prácu vidíte aj prostredníctvom peknej výstavy. 

 Prečo ich máme v múzeu?  

Pán riaditeľ – riadi chod múzea, aby všetko fungovalo. 

Pani námestníčka – má na starosti archív a knižnicu múzea, komunikáciu s návštevníkmi, a ostatné 

odborné činnosti v múzeu. 

Pán ekonóm – pracuje s financiami, ktoré sú nevyhnutné pre chod múzea. 

 O SNM: 

 V slovenskom národnom múzeu je najdôležitejší generálny riaditeľ. Pod jeho vedením pracuje ďalších 

18 riaditeľov múzeí, ktorí sa snažia sa, aby múzeá zbierali, chránili a vystavovali vzácne predmety. 

 Zaujímavosti: 



Múzejníkov zo všetkých múzeí  na Slovensku združuje  Zväz múzeí Slovenska . Zväz reprezentuje 

múzeá a podporuje múzejníctvo v našej krajine. Múzejníci  sa medzi sebou radia, vymieňajú si  svoje 

skúsenosti a navrhujú rôzne opatrenia a postupy  na ochranu zbierkových predmetov.  V zväze pracuje 

aj niekoľko odborných komisií napríklad - Odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách, 

Odborná komisia pre odborné múzejné činnosti, Etnologická komisia a iné. 

 Tvoríme si múzeum: 

Na šiestu stránku nakresli ako podľa teba vyzerá: 

pán riaditeľ múzea, pani námestníčka, pán ekonóm 

inšpirácia 

Kamarátka Katka ich nakreslila tiež 

 

 

    Teším sa na ďalšie stretnutie, vaša sova 

                                                                                                                             

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                             Múzejka 

 


