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PREDSLOV 

 

 

Rok 2013 možno z hľadiska potrieb a rozvoja 

múzea v krátkom odstupe času hodnotiť pozitív-

ne. Dovolím si uviesť niekoľko faktických ar-

gumentov.  

 Na jar 2013 sa začal prakticky realizovať 

projekt digitalizácie zbierok SBM v počte cca 

8.000 kusov. Tento bude ukončený v máji 2014. 

Evidencia zbierok, obohatená jednoznačne 

o kvalitnú obrazovú dokumentáciu pre vybrané 

najdôležitejšie zbierky múzea, tak bude spĺňať 

kritériá na dokumentáciu zbierok v 21. storočí. 

 Po takmer 3 rokoch finančnej nepodpory stavebnej obnovy rozsiahleho pamiat-

kového fondu múzea, registrovaného v zozname UNESCO, vyčlenilo súčasné vedenie 

MŽP SR finančné prostriedky z kapitálového transferu pre záchranu objektov už 

v havarijnom stave (Klopačka, Starý zámok, Kammerhof, viaceré objekty baníckeho 

skanzenu). 

 Po vyše dvoch rokoch zriaďovateľ múzea (MŽP SR) vyčlenil finančné prostried-

ky aj pre dokončenie rozostavanej celoslovenskej expozície uhoľného baníctva na Slo-

vensku. Po definitívnom ukončení stavebných prác a zariadení interiéru sa tak toto nové 

múzeum v Handlovej stane detašovaným pracoviskom Slovenského banského múzea 

v Banskej Štiavnici.  

 Nakoniec potešujúcim faktom v roku 2013 bol zvýšený záujem o expozície mú-

zea oproti predchádzajúcim rokom, čo nás všetkých zaväzuje. Uvedené fakty však ko-

lektív zamestnancov múzea podnecujú k ďalším tvorivým aktivitám, čo sa premietlo pre 

spracovanie projektov na rok 2014. O tom však na začiatku budúceho roku ... 

 Ďakujem za spoluprácu všetkým zamestnancom, inštitúciám, ktorí pomáhajú 

nášmu múzeu pri jeho rozvoji.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

                                                                      riaditeľ múzea 
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

      Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici je od l.l.1999 zaradené do štruktúry 

Ministerstva životného prostredia SR. Patrí medzi najvýznamnejšie múzeá na Slovensku 

z hľadiska charakteru a kvality zbierkového fondu, ktorý je vo veľkej miere zameraný 

na baníctvo. 

      Organizačne patrí múzeum pod štátneho tajomníka MŽP, úzko spolupracuje so 

Sekciou geológie a prírodných zdrojov a Odborom komunikácie MŽP. 

Múzeum riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ múzea, ktorý je jeho štatutárnym 

orgánom. Riaditeľa múzea vymenúva a odvoláva minister. Riaditeľ za plnenie úloh 

zodpovedá ministrovi. Riaditeľ múzea vymenúva a odvoláva svojich zástupcov a 

vedúcich oddelení. Vedúci oddelení vykonávajú svoju právomoc v rozsahu určenom 

organizačným poriadkom múzea. Organizačnú štruktúru, pracovnú náplň organizačných 

zložiek múzea, ich právomoc, pôsobnosť, zodpovednosť a vzájomné vzťahy určuje 

organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ múzea.  

Činnosť múzea sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatnými predpismi 

platnými v rezorte ministerstva a ročným plánom hlavných úloh, ktorý schvaľuje 

operatívna porada ministra. Plnenie ročného plánu hlavných úloh múzeum polročne 

vyhodnocuje; odpočet plnenia úloh predkladá písomne riaditeľ múzea ministerstvu. 

Múzeum zabezpečuje prenájom a ubytovanie v priestoroch, vyčlenených na tento účel, a 

to prednostne pre potreby odborných inštitúcií a pre subjekty, spolupracujúce s SBM. 

Múzeum je príspevková organizácia, ktorá je svojím príspevkom zapojená na rozpočet 

ministerstva. Múzeum hospodári s prostriedkami a dotáciami určenými na výkon 

činnosti, ktoré sú účelovo viazané a špecifikované v záväzných výstupoch ministerstva a 

s vlastnými príjmami. Hospodárenie múzea sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií. 

 

NÁZOV ORGANIZÁCIE: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici 

SÍDLO ORGANIZÁCIE: Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica  

REZORT/ZRIAĎOVATEĽ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

TELEFÓN: riaditeľ: 0421-45-6920762 

             sekretariát: 0421-45-6949445 

             ústredňa : 0421-45-6949422 

FAX: 0421-45-6920761 

E-MAIL: sbm@muzeumbs.sk 

INTERNETOVÁ STRÁNKA: www.muzeumbs.sk 

FORMA HOSPODÁRENIA: príspevková organizácia 

RIADITEĽ: PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

ZÁSTUPCA RIADITEĽA: Ing. Peter Zorvan, PhD.  

                                      Ing. Magdalena Sombathyová 

 

ČLENOVIA VEDENIA ORGANIZÁCIE: 

ODBOR MUZEÁLNYCH ČINNOSTÍ: Ing. Magdalena Sombathyová - vedúca 

Banské múzeum v prírode: Ing. Lubomír Lužina – vedúci do 31.06.2013 

                                            Ing. Ondrej Michna – vedúci od 01.07.2013 

mailto:sbm@muzeumbs.sk
http://www.muzeumbs.sk/
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Oddelenie banskej techniky: Ing. Magdalena Sombathyová - vedúca 

Oddelenie geológie: Mgr. Peter Jancsy - vedúci 

Oddelenie histórie: Mgr. Eva Lovasová – vedúca do 30.09.2013 

                                Mgr. Zuzana Denková – vedúca od 01.10.2013 

Galéria Jozefa Kollára: Mgr. Eva Lovásová – vedúca do 31.12.2012 

                                      Ing. arch. Iveta Chovanová – vedúca od 01.01.2013 

Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, archív:  

Mgr. Adriana Matejková, PhD. - vedúca 

 

ODBOR MARKETINGU, ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A GEOPARKU: 

Ing. Peter Zorvan, PhD. – vedúci 

Oddelenie marketingu: Mária Tomeková 

                                      Ing. Petra Páchniková 

Oddelenie environmentálnej výchovy: Mgr. Anna Ďuricová 

Oddelenie Geoparku a IC: Ing. Peter Zorvan, PhD., Martina Chmelárová 

 

ODBOR EKONOMICKO-INVESTIČNÝ: Ing. Lýdia Hojáková – vedúca do 31.01.2013 

                                                            Ing. Janka Daubnerová – vedúca do 01.05.2013 

                                                            Jana Binderová – vedúca od 02.05.2013 

 

PORADNÉ KOMISIE:  

a/ Komisia pre tvorbu zbierok:         predseda:         Ing. Lubomír Lužina 

             tajomník:         Mária Gallová 

                                                                   členovia:         Mgr. Eva Lovasová 

                                                                                           Ing. Magdalena Sombathyová 

                                                                                           Mgr. Zuzana Denková 

                                                                                           Mgr. Peter Jancsy 

 

b/ Škodová komisia:                                predseda:         Ľudmila Ivaničová 

členovia:                                                                    Ing. Lýdia Hojáková 

                                                                                           Mária Gallová 

                                                                                           Zdena Slezáková 

                                                                                           Mgr. Marta Kováčová 

 

c/ Vyraďovacia a likvidačná komisia:       predseda:         Renata Štrbová 

                        členovia:         Iveta Petáková 

                                                                                           Zdena Slezáková 
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I. ODDELENIA A EXPOZÍCIE SBM 
 

 

 

 

                        

                  Banské múzeum v prírode 

 

                    

                  Nový zámok 

 

   

                  Starý zámok 

 

   

                  Galéria Jozefa Kollára 

 

   

                  Berggericht - Mineralogická expozícia 

 

   

                  Kammerhof - Baníctvo na Slovensku 

 

   

                  Dedičná štôlňa Glanzenberg 
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Najnavštevovanejšia expozícia SBM, 

ktorá sa buduje od roku 1965. Skladá sa 

z povrchovej a podzemnej expozície, ex-

pozície lomového dobývania, expozície 

uhoľného baníctva, areálu starých dobý-

vok na žile Terézia a náučnej geologickej 

expozície Geopark.  

BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE  

 

 

BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE 

J. K. Hella 12 

969 01 Banská Štiavnica 

tel. č.: 0421-45-6912971 

 

 

 
 

 

 

Ťažiskové úlohy 

 

 Výskum a dokumentácia baníckej práce z existujúcich banských závodov 

 Údržba a konzervovanie banských objektov, zabezpečenie podzemia 

 Rekonštrukcia objektov expozície ľudovej architektúry  

 Likvidácia expozície uhoľného baníctva a prevoz zbierok do Handlovej 
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KAMMERHOF 

 

 

ODDELENIE BANSKEJ TECHNIKY - EXPOZÍCIA BANÍCTVO NA SLOVENSKU 

Kammerhofská 2 

969 01 Banská Štiavnica 

tel. č.: 0421-45-694 94 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ťažiskové úlohy 

 

 Akvizičná činnosť zameraná na dokumentáciu 2.polovice 20.storočia 

 Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v ESEZ 4G 

 Realizácia projektu Digitálne múzeum 

 Realizovanie aktivít v projekte Škola v múzeu v expozícii baníctvo  na Sovensku   

      v Kammerhofe a na výstave Krotenie živlov, alebo energie v službách človeka  

      v Berggerichte 

 Realizácia výstavy Krotenie živlov, alebo energie v službách človeka, uskutočnenej      

      k 300. výročiu narodenia J.K.Hella  

 Aktivity programu Škola v múzeu,  interaktívne prehliadky expozície 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kammerhof - najväčší stavebný 

komplex v historickom jadre Ban-

skej Štiavnice, vznikal od 12. do 16. 

stor. Od roku 1598 bol sídlom 

Hlavného komorskogrófskeho úra-

du, v 70-tych rokoch 20. stor. sa 

stal sídlom Slovenského banského 

múzea. 
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BERGGERICHT 

 

 

ODDELENIE GEOLÓGIE - MINERALOGICKÁ EXPOZÍCIA A ŠTÔLŇA MICHAL 

Nám. sv. Trojice 6 

969 01 Banská Štiavnica 

tel. č.: 0421-45-692 05 36 

         

 
 

 

 

 

Ťažiskové úlohy 

 

 Participácia na celoslovenskej výstave Envirofilm Banská Bystrica 

 Realizovanie environmentálnych programov v rámci podujatí Škola v múzeu  

 Dopĺňanie zbierok do fondu mineralogického oddelenia  

 Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v ESEZ 4G 

 Realizácia projektu Digitálne múzeum 

 Sprievodné podujatia pri príležitosti 300. výročia narodenia J.K.Hella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berggericht, budova zo 16. stor., bývalé 

sídlo Banského súdu, v ktorej sa nachádza 

oddelenie geológie SBM 
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STARÝ ZÁMOK 

 

ODDELENIE HISTÓRIE  

Starozámocká 12 

969 01 Banská Štiavnica 

tel. č.: 0421-45-694 94 72 

 

 

 
 

 

 

 

NOVÝ ZÁMOK 

 

ODDELENIE HISTÓRIE 

Novozámocká 22 

969 01 Banská Štiavnica 

tel. č.: 0421-45-6911543 

 

 

V rokoch 1546 – 1559 prestavaný farský 

kostol Panny Márie na protitureckú pev-

nosť. V roku 1900 sprístupnené prvé múze-

um v Banskej Štiavnici. 

 

Pevnosť Nový zámok vybudovali v Banskej 

Štiavnici v rokoch 1564-1571, ako hlavnú 

obrannú baštu pred Turkami. 
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Ťažiskové úlohy 

 

 Realizácia projektu Digitálne múzeum (vizualizácia zbierkových predmetov   

            z fondov etnológia, novšia história, staršia história a numizmatika) 

 Publikácie: Zborník Vivat akadémia Banská Štiavnica, Súbor textov a ilustrácií  

            výstavy Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka, /Ne/zabudnutí aušusníci 

 Výskum. Témy: Fajkárska dielňa karola Zachara v Banskej Štiavnici (z archív 

            nych dokumentov), Fajky v zbierkovom fonde SBM, Banskí robotníci v Banskej   

            Štiavnici v období socializmu, Aušusnícka tradícia v montánnych lokalitách  

            Slovenska, Tradičné remeslá Banskej Štiavnice (sprievodné slovo ku kabaretu    

            Ing. Majerského) 

 Spoločensko – kultúrne akcie SBM v Starom zámku 

 Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v ESEZ 4G 

 

 

 

 

GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA  

 

 

UMELECKO – HISTORICKÉ ODDELENIE 

Nám. sv. Trojice 8 

2969 01 Banská Štiavnica 

tel.č.: 0421-45-6913431 

 

 
 

 

 

 

 

Galéria J. Kollára sídli v troch objektoch 

zo 16. stor. na Nám. sv.Trojice (Jonášov, 

Richterov a Bošániho dom). 
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Ťažiskové úlohy 

 

 Realizácia programu „Škola v múzeu – „Živá galéria“   

 Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v ESEZ 4G 

 Realizácia projektu Digitálne múzeum 

 Realizácia výstav:  

-  „My sa nevieme sťažovať nahlas – Zázračný svet a my“  (15. ročník súťažnej   

     prehliadky detskej a študentskej výtvarnej tvorby s environmentálnou tematikou) 

- Marek Ormandík – Pražský výber (profilovaná výstava súčasného maliara a sochára) 

- Textilná tvorba 2013 – celoslovenská súťažná prehliadka tvorby neprofesionálnych 

textilných výtvarníkov  

- Yuri Dojc – Last folio / Posledná kapitola (výstava významného slovensko – kanad-

ského fotografa) 

- Vianoce v galérii – výstava historických regionálnych betlehemov zo zbierok SBM  

 

 

 

DEDIČNÁ ODVODŇOVACIA ŠTÔLŇA GLANZENBERG 

 

Kammerhofská ulica 

969 01 Banská Štiavnica 

tel. č. 0421-45-692 05 35 

 

 

 

 

 

Ťažiskové úlohy 

 

 Prezentácia štôlne ako objektu Geoparku s dôrazom na banícku históriu 

 Slávnostné fáranie významných osobností 

 Sprievodcovské služby v štôlni Glanzenberg 

 Poskytovanie informácií turistom a odbornej verejnosti 

 

Portál dedičnej odvodňovacej štôlne 

Glanzenberg, jednej z najstarších 

v regióne, prechádza popod cen-

trum mesta. Štôlňa je preslávená 

cisárskymi návštevami v minulosti a 

významných osobností súčasnosti. 



13 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM BANSKÁ ŠTIAVNICA 

NÁUČNO – PROPAGAČNÁ EXPOZÍCIA BANSKOŠTIAVNICKÉHO GEO-

PARKU 

 

Nám. sv. Trojice 6 

969 01 Banská Štiavnica 

tel. č. 0421-45-6920535 

 

 
 

 

 

 

Ťažiskové úlohy 

 

 Poskytovanie informácií týkajúcich sa projektu Geopark a expozícií SBM laickej  

     a odbornej verejnosti 

 Sprievodcovské služby: v štôlni Glanzenberg, po náučných trasách, expozíciách a  

     objektoch Geoparku     

 Predaj propagačných materiálov, suvenírov, máp, poskytovanie informačných mate-        

     riálov  

 Prezentovanie objektov a náučných trás Geoparku a baníckej histórie  

 

Náučno – propagačná expozícia 

Geoparku v priestoroch Informač-

ného centra Banská Štiavnica v 

objekte Berggericht. 
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II. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

 

2.1 PRIORITY A ŤAŽISKOVÉ ÚLOHY 

 

Hlavné činnosti Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici: 

a) múzeum získava, zhromažďuje, vedecky odborne spravuje, ochraňuje a kultúrno-  

     výchovne využíva hmotné predmety a dokumenty o vývine baníctva, tiež z oblasti  

     mineralógie, geológie s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj technické exponáty  

     spojené s banskou činnosťou,  

b) múzeum dokumentuje históriu Banskej Štiavnice a jej okolia ako významného centra   

     baníctva v minulosti, 

c) plní funkciu metodického centra v oblasti histórie, dokumentácie a prezentácie   

     baníctva, mineralógiea geológie,  

d) eviduje a dokumentuje zbierky, spolupracuje pri budovaní centrálnej evidencie  

     múzejných zbierok Slovenskej republiky,  

e) odborne spravuje a sprístupňuje zbierky v súlade so všeobecne záväznými právnymi  

     predpismi, 

f) prostredníctvom edičnej, vydavateľskej, propagačnej a popularizačnej činnosti zverej  

     ňuje výsledky odbornej práce, 

g) rieši vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných inštitú 

     cií,  

h) umožňuje štúdium vo svojich zbierkach, v dokumentácii, v archíve a knižnici v rámci   

     vedeckovýskumnej činnosti odborníkov iných inštitúcií,     

i) sprístupňuje zbierky a výsledky svojej činnosti formou dlhodobých alebo krátkodo- 

     bých výstav a expozícií,   

j) umožňuje vystavovať iným inštitúciám a súkromným osobám vo svojich výstavných   

     priestoroch     

k) buduje odbornú knižnicu, dokumentáciu a archív, ktoré tvoria primárnu bázu pre jeho   

     odbornú činnosť,     

l) vykonáva lektorskú činnosť v expozíciách a na výstavách, 

m) poskytuje odborné konzultácie v súlade so svojim zameraním, 

n) podieľa sa na environmentálnej výchove aj mimo priestorov múzea (predškolské za  

     riadenia, školy, kultúrne inštitúcie a iné), 

o) zabezpečuje predaj edičných a propagačných materiálov,  

p) poskytuje reklamné a propagačné služby pre iné subjekty a výnosy z nich využíva na  

    svoj rozvoj, 

q) organizuje alebo napomáha činnosti združení občanov, spolkov, krúžkov, vedeckých  

     spoločností a iných právnických alebo fyzických osôb, ktorých činnosť súvisí   

     s poslaním múzea. 

 

 Podľa Plánu hlavných úloh Slovenského banského múzea na rok 2013 boli medzi 

prioritné úlohy zaradené nasledovné akcie:  

a) Národný program záchrany a transformácie starých banských diel na objekty cestov- 

    ného ruchu (participácia na aktivitách Slovenskej železnej cesty, Slovenskej banskej   
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     cesty) 

b)  činnosť Banskoštiavnického geoparku (prezentácia náučných geologických chodní- 

     kov, náučné posterové expozície, náučné geologické expozície v BMP) 

c)  archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku (výskum   

     prispeje k objasneniu počiatkov baníctva na Slovensku)        

d) odborné, vedecké, materiálové štúdie k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym  

 a etnografickým dejinám Banskej Štiavnice a banských miest Slovenska (Fajkárska 

dielňa Karola Zachara v Banskej Štiavnici (z archívnych dokumentov), Fajky 

v zbierkovom fonde SBM (Fajky v zbierkovom fonde archeológa), Banskí robotníci 

v Banskej Štiavnici v období socializmu, Aušusnícka tradícia v montánnych lokali-

tách Slovenska, Tradičné remeslá Banskej Štiavnice).  

e) v rámci expozičnej a výstavnej činnosti bola pozornosť sústredená na: Inováciu  

    expozičných celkov a inštaláciu nových expozičných celkov SBM  

f)  zvýšená pozornosť bola taktiež venovaná prezentácii a popularizácii SBM formou   

    tradičných  podujatí, environmentálnemu vzdelávaniu a propagácii SBM, 

g) v rámci monitoringu, informatiky a dokumentácii zbierok boli medzi prioritné úlohy   

    zaradené: konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov, prvostupňové elek-  

    tronické spracovanie zbierok získaných v roku 2013, druhostupňové spracovanie  

    zbierok r. 2012 a budovanie informačného systému zbierkových predmetov SBM,  

   kúpa zbierkových predmetov, prípravné práce v rámci projektu Digitálne múzeum 

h) do investičných akcií SBM boli zaradené prioritné úlohy: zriadenie novej expozície   

   „Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku“ v Handlovej, úloha z uznesenia vlády    

    SR č. 266/2008,  rekonštrukcia objektov Prachárne a Starého zámku (administratívne   

    práce – realizácia verejného obstarávania) 

i) participácia na celoslovenských výstavách: Envirofilm v Banskej Bystrici, Zväz múzeí   

   SR   

j) v rámci edičnej činnosti medzi prioritné úlohy patrilo vydanie viacerých propagač- 

    ných materiálov a publikácií (Zborník Vivat akadémia Banská Štiavnica, Súbor textov       

    a ilustrácií výstavy Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka, /Ne/zabudnutí  

    aušusníci).  

 

 

2.2 ČINNOSTI, KTORÉ VYKONÁVA ORGANIZÁCIA PODĽA POŽIADAVIEK   

      ÚSTREDNÉHO ORGÁNU 

 

     Múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu celoslovenského špeciali-

zovaného múzea, ktoré cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spra-

cováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej doku-

mentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, 

vývoja banských miest a oblastí na Slovensku. Zároveň sa riadi zákonom č. 206/2009  

Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodno-

ty. Múzeum sprístupňuje verejnosti vlastné zbierkové predmety, fotodokumentačný ma-

teriál, archívne materiály i vlastné videozáznamy formou expozícií, výstav, prednáško-

vej činnosti a možnosťou štúdia v depozitárnych priestoroch a v priestoroch knižnice a 

archívu.  
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 2.3  POPIS VÝSTUPOV, KTORÉ ORGANIZÁCIA POSKYTUJE INÝM  

        UŽÍVATEĽOM 

 

      Organizácia poskytuje metodickú pomoc špecializovaným organizáciám, školám 

a širokej verejnosti v oblasti histórie, dokumentácie a prezentácie baníctva, mineralógie, 

geológie a ďalších vedných odborov súvisiacich s činnosťou múzea. Múzeum taktiež 

poskytuje ucelený systém vzdelávania a environmentálnej výchovy formou výchovno-

vzdelávacích programov pre verejnosť.  

 

2.4  DEFINÍCIA PARAMETROV OBJEDNÁVANÝCH ČINNOSTÍ 

 

     Slovenské banské múzeum poskytuje nasledujúce služby: 

a) prehliadka siedmych stálych expozícií (Banské múzeum v prírode, Kammerhof – 

Baníctvo na Slovensku, Starý zámok, Nový zámok, Berggericht - Mineralogická expo-

zícia, Dedičná štôlňa Glanzenberg, Galéria Jozefa Kollára), 

b) prehliadka dočasných výstav v štyroch výstavných priestoroch (Berggericht, 

Galéria Jozefa Kollára, Starý zámok, Kammerhof), 

c) organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, festivalov, nočných prehliadok 

a iných podujatí, 

d) prevádzka Informačného centra Banská Štiavnica a sprevádzanie turistov 

a cielených skupín návštevníkov (odborníkov po meste a okolí), 

e) krátkodobý prenájom priestorov zväčša pre jednorázové akcie (firemné akcie, 

svadby), 

f) dlhodobý prenájom priestorov (pre podnikateľské subjekty), 

g) predaj suvenírov v predajných priestoroch expozícií a Informačného centra, 

h) organizovanie ponuky programov environmentálnej výchovy pre školy v rámci 

projektu Škola v múzeu. 

 

Informačná služba bola poskytovaná v týchto oblastiach: 

a) informácie o pripravovaných podujatiach organizovaných múzeom do rozhlaso-

vého, televízneho vysielania i do tlače zabezpečuje Odbor marketingu a environmentál-

nej výchovy a Geoparku, 

b) informácie o podujatiach múzea sú pravidelne poskytované Informačnému cen-

tru Banská Štiavnica, médiám, školám a školským zariadeniam, múzeám, galériám, vy-

braným rekreačným zariadeniam a kanceláriám cestovného ruchu, špecializovaným or-

ganizáciám, spolkom, 

c) informácie o zbierkach na základe povolenia štúdia v depozitárnych priestoroch, 

d) informácie o archívnych dokumentoch, 

e) informácie v rámci poskytovania informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000  

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
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2.5  SPÔSOB FINANCOVANIA ŤAŽISKOVÝCH ČINNOSTÍ 

 

     Všetky vykonávané činnosti sú zahrnuté v rozpočte organizácie a ich financovanie je 

zabezpečené príspevkom na činnosť a vlastnými príjmami.  

 

 

2.6  SPÔSOB VYUŽITIA OSTATNÝCH  PRÍJMOV ORGANIZÁCIE 

 

     Všetky tržby, vrátane tržieb za nájomné a vstupné sú zahrnuté v rozpočte organizácie 

a sú použité na prevádzku múzea v rámci hlavnej činnosti v súlade so Štatútom. 

 

 

III. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁ-

CIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

 

Organizácia nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom. 

 

 

IV. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE  

 

4.1. ZBIERKOTVORNÁ, DOKUMENTAČNÁ, ARCHIVAČNÁ A KONZER-

VAČNO-REŠTAURÁTORSKÁ ČINNOSŤ 

 

Budovanie zbierkového fondu  

Budovanie zbierkového fondu: Do centrálnej prírastkovej knihy v roku 2013 

bolo zaevidovaných 658 prírastkových čísel v počte 948 ks zbierok. 

 

Akvizičná činnosť v roku 2013. 
 

 Výskum, zber, 

nález 

        Kúpa           Dar        Prevod 

 Pr.č. Ks Pr.č. ks Pr.č. ks Pr.č. ks Pr.č. Ks 

A - - - - - - - - - - 

SH 7 7    - - - - 7 7 - - 

NH 168 317 26 44 33 111 109 162 - - 

E 28 100 - - 10 30 18 70 - - 

UH - - - - - - - - - - 

NUM 6 7 - - 1 1 5 6 - - 

T 16 25 - - 10 10 6 15 - - 

HH - - - - - - - - - - 

Dok. 1 60 - - 1 60 - - - - 

G 9 9 - - 5 5 4 4 - - 

NEG 423 423 - - - - - - 423 423 

Spolu: 658 948 26 44 60 217 149 264 423 

 

423 
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Nákupná komisia zasadala v roku 2013 - 4-krát. Nákup zbierok sa uskutočnil za 3.350,-€ 

 

Zbierky získané v roku 2013 boli spracované prvostupňovo v  programe ESEZ 

4G. V centrálnom informačnom systéme ESEZ 4G bolo zaevidovaných v prvostupňovej 

evidencii 1132 záznamov, v druhostupňovej evidencii bolo zaevidovaných 2041 zázna-

mov, počet záznamov s obrázkami 1180 a počet priložených obrázkov 1523 ks. 

Celkom v programe ESEZ 4G je evidovaných v prvostupňovej evidencii 23134 

záznamov, v druhostupňovej evidencii celkom 20544 záznamov, počet záznamov 

s obrázkami celkom 9111 a celkový počet priložených obrázkov 10180. 

   

Na oddelení dokumentácie a ochrany zbierkových fondov sa zaevidoval 

a katalogizoval nasledovný informačný materiál : 

- CD – 0 ks 

- DVD - 5 ks 

- Protokoly z reštaurovania – 0 ks 

- Nálezové správy z výskumov – 4 ks 

- Scenáre, libretá, ideový zámer – 0 ks 

- Vedecko-výskumná činnosť:  štúdie, publikačná činnosť – 51 ks 

-  služobné cesty: domáce – 73 ks,  

                                zahraničné – 3 ks, ktorých sa zúčastnil Dr. Labuda J. CSc 

 

Do evidencie „Zmluvy o výpožičke“ bolo zaevidovaných 12 zmlúv s rôznymi 

organizáciami, ktoré si vypožičali 132 ks zbierkových predmetov na rôzne výstavy a iné 

prezentačné účely. Na digitalizáciu zbierok bolo vypožičaných 1275 ks zbierkových 

predmetov. 

SBM si vypožičalo na svoju výstavnú a expozičnú činnosť od 14 organizácií 

a súkromných osôb v počte 138 ks predmetov. 

Dohôd o publikovaní, fotografovaní a filmovaní bolo vyhotovených 21. 

 

FOTOARCHÍV: 

V informačnom systéme Bach bolo k 31.12.2013  zapísaných celkovo negatívov:  

73150 ks a 2118 ks diapozitívov.   

Vo fotoarchíve je evidovaných celkom 46843 ks negatívov zbierok a 61318 ks 

nezbierkových negatívov (výstavy, semináre, kultúrne a spoločenské akcie, výskumy, 

atď...), diapozitívov je evidovaných celkovo 2118 ks. 

 

Fotodielňa:  

Digitálne bolo  vyhotovených celkovo 6021 záberov. Z toho nafotených zbierok 3898 

záberov, nezbierkových záberov bolo vyhotovených 2123 , z toho akcie - semináre 

a výstavy: 1912 záberov. 

Vyhotovenie pozitívov:  149 ks.  

 

Iné práce vo fotoarchíve a fotodielni: 

- číslovanie sáčkov, negatívov a diapozitívov 

- lepenie pozitívov na karty druhostupňovej dokumentácie a fotodokumentačné karty, 
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- tlačenie a lepenie digitálnych fotografií zbierkových predmetov na katalogizačné 

karty 

- zakladanie kariet podľa triednika, 

- zadávanie práce fotografke a preberanie prác, 

- mesačné vyúčtovanie spotreby fotografického materiálu, 

- vyhľadávanie negatívov podľa požiadaviek pracovníkov múzea,  

- popisovanie pozitívov pre pracovníkov SBM a na objednávku  

- vyhľadávanie starých inv. č. zbierok a dopisovanie na karty druhostupňovej doku-

mentácie, 

- digitálne fotenie zbierok, nezbierok, podujatí SBM 

- vyhotovovanie pozitívov 

- údržba fotografických zariadení 

 

KNIŽNICA: 

 

Prírastky v knižnici v roku 2013 

  

KNIHY : 51 kusov v cene : 629,64 € 

z toho – kúpa : 13 ks v cene : 233,66 € 

výmena : 4 ks v cene : 85,00 € 

darom: 34 ks v cene : 310,98 €  

  

PERIODIKÁ : 11 kusov cene : 115,82 € 

z toho – kúpa : 3 ks v cene : 33,30 € 

výmena : 3 ks v cene : 20,00 € 

darom : 5 ks v cene : 62,52 €  

  

Prírastky v roku 2013 spolu : 62 ks v cene : 745,46 € 

z toho - kúpa : 16 ks v cene : 266,96 € 

výmena : 7 ks v cene : 105,00 € 

darom : 39 ks v cene : 373,80 € 

  

Čistý nákup v roku 2013: 266,96 €  

  

Celkový počet knižných jednotiek vo fonde knižnice SBM k 31.12. 2013 – 22 821 kusov 

v hodnote 22 805,06 € . 

 

Výpožičná služba: 

výpožičky prezenčné: 213 ks (z toho periodiká 165 ks) 

výpožičky absenčné: 391 ks 

MVS: 18 ks 

Výpožičky v roku 2012 celkom: 622 ks 

Počet čitateľov: 92  

 

Iné činnosti: 
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Katalogizácia kníh z fondu knižnice v KIS MaSK v počte 1769 kusov. 

Zapísanie nových knižných prírastkov do prírastkových kníh. 

Oklasifikovanie prírastkov podľa Medzinárodného desatinného triedenia. 

Priebežná evidencia dochádzajúcich periodík. 

Evidencia publikačnej činnosti pracovníkov SBM. 

 

ARCHÍV A REGISTRATÚRNE STREDISKO: 

Archív: 

- vyhľadávanie v archíve – 10 

- výpožičky z archívu – 1 

- založenie vrátených výpožičiek 

- konzultácie a štúdium materiálov k spracovávaniu archívnych dokumentov, meto-

dickému pokynu k spracovaniu archívnych fondov 

- dokončenie spracovania a vypracovanie inventárneho zoznamu  archívneho fondu - 

Mestské múzeum  

- spracovanie archívnych fondov Eugen Klementis a Eugen Kladivík 

 

Registratúrne stredisko: 

- vyhľadávanie v RS – 29 

- výpožičky – 4 

- založenie vrátených výpožičiek 

- príprava a ukončenie vyraďovacieho konania pre RZ do r. 2007 a ÚD 2002 

- vyraďovanie registratúrnych záznamov z r.  2008 a staršie roky 

- prevzatie RZ z r. 2010 a staršie roky do RS z oddelení múzea 

- ukladanie registratúrnych materiálov v registratúrnom stredisku   

 

KONZERVÁTORSKO-REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE:  

 

Priebežné konzervovanie, prekonzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov 

v expozíciách a depozitoch SBM:  

- konzervované:      1134 ks 

- ošetrené:       1180 ks 

Spolu:    2314 ks 
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4.2  EXPOZIČNÁ ČINNOSŤ MÚZEA VYPLÝVAJÚCA Z PHÚ 2013 

 

 

BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE 

 

 

 

Už viac ako 30 rokov patrí k 

najväčším atrakciám nielen 

Slovenského banského múzea, 

ale aj Banskej Štiavnice, Ban-

ské múzeum v prírode (BMP). 

Táto jedinečná expozícia pri-

ťahuje návštevníkov najmä 

možnosťou fárania do bane, 

ktorej najstaršie časti sú dato-

vané až do 17. storočia. 

V areály si návštevník môže 

prezrieť Povrchovú expozíciu, 

Podzemnú expozíciu, Náučno 

– geologickú expozíciu ale tiež Expozíciu lomového dobývania a tiež areál starých do-

bývok na žile Terézia. 

 

1. Povrchová expozícia prezentuje staré banské budovy a zariadenia. Je to vstupný areál 

BMP v okolí pôvodnej šachty Ondrej, ktorá bola vyrazená začiatkom 18. storočia, pre 

potreby múzea vyzmáhaná a v roku 1974 sprístupnená verejnosti. V jej okolí vznikol 

areál do ktorého boli premiestnené ťažné veže šácht Mária, Žofia a Rúfus, ako aj ťažné 

stroje, z ktorých je najvzácnejší vodnostĺpcový ťažný stroj zo šachty Lill v Hodruši. 

Areál dopĺňa budova cachovne, kováčskej dielne a požiarnej zbrojnice. 

 

2. Podzemná expozícia Bartolomej štôlne. Najatraktívnejšia časť BMP. V podzem-

ných priestoroch autentického prostredia Bartolomej štôlne zo 17. storočia sú umiestne-

né exponáty dokumentujúce banskú prácu od najstarších čias až po súčasnosť. Návštev-

níci sa zoznámia s najstaršími dobývacími metódami a technickými zariadeniami použí-

vanými na tomto území v počiatkoch baníctva a postupne prechádzajú vývojom banskej 

techniky a technológií až po súčasnosť. Súčasťou expozície je aj remíza banských loko-

motív, kde sa nachádza ich najrozsiahlejšia zbierka na našom území. V blízkosti ústia 

Bartolomej štôlne sa nachádzajú aj budovy kompresorovne a banskej píly – gátra. Je tu 

možné vidieť spôsob úpravy zhutňovania antimónových rúd. Súčasťou príťažlivej pod-

zemnej expozície sú aj exponáty, predstavujúce banské práce, techniku a technológiu 

dobývania. Návštevník dostane pred vstupom plášť, prilbu a banskú lampu. 

 

3. Náučná geologická expozícia je najnovšou súčasťou povrchovej expozície Banského 

múzea v prírode. Bola otvorená v roku 2004 ako jeden z realizovaných prvkov projektu 

Banskoštiavnického geoparku. Prostredníctvom veľkoplošnej geologickej mapy Sloven-



22 

 

ska, náučno-informačných panelov a tiež vzoriek hornín prezentuje geologický vývoj 

Slovenska a je vhodným miestom na výučbu predmetov spojených s geológiou. Expozí-

cia je doplnená aj sprievodcom, ktorý je určený najmä pedagógom, študentom geológie 

ako študijný a doplnkový materiál k expozícii. 

 

4. Expozícia lomového dobývania. V blízkosti vstupného areálu BMP sa nachádza 

starý kameňolom, v ktorom bola začiatkom 90. rokov inštalovaná expozícia lomového 

dobývania. Sú tu umiestnené technické zariadenia súvisiace s týmto spôsobom dobýva-

nia a priamo v masíve lomovej steny je vyrazená štôlňa s komorou znázorňujúca prípra-

vu komorového odstrelu. Fáranie do starej bane je zážitkom na celý život. 

 

5. Areál starých dobývok na žile Terézia. Nachádza sa na úbočí vrchu Tanád nad Ban-

skou Štiavnicou. Sú to mohutné otvorené dobývky (pingy) a haldy najvyššie položené 

v banskoštiavnickom rudnom revíri. Jedná sa o bývalé priestory šachty Terézia, o ktorej 

sú prvé zmienky už z roku 1571. 

 

 

 

ODDELENIE BANSKEJ TECHNIKY – KAMMERHOF 

       

 Oddelenie banskej techniky sa nachádza v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky, 

objektu Kammerhof. Budova, ktorá bola od 16. storočia sídlom banskej správy, od roku 

1998 sprístupňuje stálu expozíciu Baníctvo na Slovensku, reprezentačnú expozíciu Slo-

venského banského múzea. Prezentuje celú šírku záberu akvizičnej činnosti múzea, od 

archeologických nálezov a umeleckohistorických predmetov, až po banskú techniku. 

Návštevník  postupne v 14  tematických celkoch získava informácie o samotnom ob-

jekte, vplyve úradu, ktorý tu sídlil, na rozvoj baníctva v stredoslovenskej oblasti, o ba-

níckom školstve, ako bohatstvo baní a donori, banskí podnikatelia, umožnili rozkvet 

umenia. Galéria portrétov osobností, slávnostné fáracie plášte Františka Lotrinského a 

Jozefa II., zástava Hlavného komorskogrófskeho úradu z 18.storočia patria k najvzác-

nejším zbierkam múzea.  

K baníkom a baníckemu životu 

patria  aj ľudové tradície, baníc-

ky odev, či  ľudové umenie ba-

níkov, prezentované samostat-

ným expozičným celkom. Väč-

šia časť expozície je venovaná 

banskej technike a zoznamuje  

návštevníka, so všetkým, čo 

predstavuje proces získavania 

nerastných surovín, teda baníc-

tvom. Postupne od geologického 

prieskumu, cez spôsoby dobý-

vania, banské meračstvo, osvet-
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ľovanie, čerpanie podzemných vôd, banskú dopravu, záchranárstvo až po úpravníctvo  

sa návštevník v ôsmich tematických celkoch zoznámi s technológiami a 

technikou používanou v baníctve. Vystavené pracovné náradie, stroje, zariadenia a po-

môcky  dopĺňajú dobové mapy a fotografie a funkčné modely. Vystavených je viac ako 

800 ks zbierkových predmetov banskej techniky. 

       Pre podporu návštevnosti expozície sa začalo s alternatívnymi formami prehliadok 

pre deti a školskú mládež. Hravá forma prehliadok si našla svojich záujemcov a náv-

števnosť expozície sa zvyšuje. 

 

Druhou expozíciou prístupnou v Kammerhofe 

je expozícia Dejiny knižnej kultúry v Banskej 

Štiavnici – približuje dejiny kníhtlače, od jej 

vynálezu, cez pôsobenie prvých kníhtlačiarov 

na Slovensku. Jej zameranie je predovšetkým 

na Banskú Štiavnicu, knižnice, ktoré tu vznikli 

a banskoštiavnických kníhtlačiarov. 

 

 

 

 

ODDELENIE GEOLÓGIE - MINERALOGICKÁ EXPOZÍCIA 
 

Expozície 

 

- Systematická mineralógia 

- Nerastné suroviny Slovenska 

 

Systematická mineralógia 

 

     V tejto expozícii sú prezentované prírodné chemické prvky a zlúčeniny, čiže minerá-

ly.  Pozornosť je venovaná najmä minerálom, ktoré sú rozdelené podľa ich chemického 

zloženia do príslušných tried a oddelení mineralogickej systematiky. Dôraz je kladený 

na vzorky zastupujúce slovenské lokality, ale nie sú opomenuté ani mnohé významné 

zahraničné ložiská a náleziská. Jednotlivé vzorky sú opatrené etiketami obsahujúcimi 

ich názov a lokalitu. Nad vitrínami sú uvedené ich chemické vzorce a sústavy, v ktorých 

kryštalizujú.  Expozícia je umiestnená v štyroch miestnostiach.  

 

     V prvej miestnosti sú na úvodnom panely vysvetlené niektoré základné pojmy mine-

ralógie  a charakteristiky jednotlivých kryštalografických sústav. Trieda prvky je prvým 

oddelením systematiky minerálov.  Medzi nimi si pozornosť zasluhujú najmä ukážky 

zlata z Kremnice a Magurky a vzorka striebra z nórskeho Kongsbergu. Novšie prírastky 

predstavujú vzorky: antimón, Pezinok; striebro, Mansfeld, Nemecko; zlato, Nižná Boca   

Dve z vitrín prvej miestnosti sú venované triede sulfidy a sulfosoli. Dyskrazit z Andre-

asbergu (Nemecko), chalkozín z Cornwallu (Anglicko) a banskoštiavnické sfalerity sú 

ozdoby  týchto vitrín.  
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Medzi novšie prírastky patrí vzorka akantitu z lokality Uchuchachua v Peru. 
 

Meď, Košice, Bankov. Foto: Ing. Lubomír Lužina                                                                                                    
 

     V druhej miestnosti pokračuje prezentácia sulfidov a sulfosolí. Mimo iných sú tu 

vystavené nádherné ukážky banskoštiavnických chalkopyritov a galenitov, arzenopyritu 

z lokality Trepča (Kosovo),  kremnického antimonitu, pezinského kermezitu, covellínu 

zo Sardínie. Unikátne sú drúzy kryštálov haueritu z lokality ich svetového prvoopisu – 

Vígľašskej Huty. Takisto na území Slovenska bol objavený telurid- tetradymit, ktorého 

typovou lokalitou je Župkov. Mimoriadnej kva-

lity je ukážka hessitu z lokality Botes (Rumun-

sko). Dobre sú zastúpené sulfosoli striebra, me-

dzi ktorými vynikajú najmä hodrušské polyba-

zity. Bizmutová sulfosoľ medi – hodrušit, mine-

rál objavený na žile Rozália v Hodruši je zastú-

pený typickou vzorkou. Triedu halovce repre-

zentujú nádherné kubické kryštály halitu z poľ-

skej lokality Wieliczka, kryolit z grónskej loka-

lity Ivigtut a pekné ukážky vzácneho atakamitu. 

Creedit, Durango, Mexiko.                                   Najpočetnejšie zastúpenie v rámci tejto triedy 

Foto: Ing. Lubomír Lužina                                  má fluorit. Novším prírastkom je creedit, Duran-    

go, Mexiko; fluorit, Banská Štiavnica; fluorit, Castleton, Anglicko; salmiak, Kladno. 

 

 

     Systematika pokračuje triedou oxidy a hydroxidy. Z nej treba spomenúť napríklad 

kuprity z francúzskej lokality Chessy, valentinity z 

Pezinka, magnetit z Vyhien, rutil z Revúcej, plattne-

rit z  Mapimi (Mexiko), pyroluzit z lokality Blatná 

(Česko). Veľký priestor je vymedzený pre kremeň a 

jeho odrody. Najkrajšia vystavená kremenná drúza 

pochádza z rumunskej lokality Cavnic. Pre Banskú 

Štiavnicu sú typické najmä holubníkovité kremene z 

dutín rudných žíl a kremenca lomu Šobov reprezen-

tované viacerými peknými vzorkami. Farebné odro-

dy kremeňa zastupujú ametyst (najmä nádherné ban-

skoštiavnické vzorky sú hodné zmienky), citrín, záhneda, morion. Amorfné odrody kre-
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meňa zastupujú chalcedón, jaspis, achát. Opály a drevné opály sú  najmä zo slovenských 

lokalít. Pekné ukážky limonitu pochádzajú z ložísk Slovenského rudohoria. K raritám 

patria vzorky diasporu z Banskej Belej. Medzi novšie prírastky patria: bixbyit, Thomas 

Range, USA; groutit, Kirovograd, Ukrajina; perovskit, Achmatovsk, Rusko, schafarzi-

kit, Pernek 

 

Kremeň, Banská Štiavnica, kameňolom Šobov. Foto: Ing. Lubomír Lužina 

 

     Tretia miestnosť prezentuje triedu uhličitany. Sú tu zastúpené drúzy kalcitu a man-

ganokalcitu z Banskej Štiavnice a rôzne formy aragonitu zo slovenských a zahraničných 

lokalít. Mimoriadnu pozornosť si zasluhujú paramorfózy kalcitu po aragonite zo Španej 

Doliny.  Svoje zastúpenie tu majú magnezity a 

siderity zo slovenských ložísk, banskoštiavnic-

ké dolomity a rodochrozity. Zo vzácnejších 

uhličitanov sú prezentované minerály ceruzit, 

otavit, smithsonit, rosazit, liebigit, witherit a 

stroncianit  zo zahraničných  lokalít. 

     Malachit a azurit pochádzajú z klasických 

slovenských a svetových ložísk medi. Unikát-

nou vzorkou medzi vystavenými uhličitanmi je 

kryštál fosgenitu v galenite zo Sardínie.  

Malachit, Ural, Rusko. Foto: Lubomír Lužina 

 

     V štvrtej miestnosti pokračuje prezentácia triedou sírany. Sú tu zastúpené baryty (aj 

vzácne ukážky tzv. wolnýnu zo Spišsko - gemerského rudohoria ), celestíny, sadrovce, 

epsomit, melanterit, chalkantit.  Unikátmi tejto triedy sú nesporne devillíny zo Španej 

Doliny, ktoré patria k najlepším svetovým ukážkam tohto druhu. Mimoriadnej kvality je 

aj špaňodolinský langit. Doplnená bola vzorka linaritu z lokality Rooghten Gill, Anglic-

ko. 

     Z chrómanov, molybdénanov a volfrámanov si pozornosť zasluhujú najmä krokoi-

ty z Tasmánie, wulfenity z Mežice (Slovinsko) a scheelity z Cínovca (Česko). 

Doplnená bola vzorka wulfenitu z jeho typovej lokality Bleiberg, Rakúsko. 
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Sadrovec, Mapimi, Mexiko. Foto: Katarína Patschová 

 

     Nasledujúca trieda fosforečnany, arzeničnany a vanadičnany obsahuje mimoriadne 

zaujímavé minerálne druhy, z ktorých niektoré majú na Slovensku lokalitu svojho prvo-

opisu. 

Sú to sekundárne minerály medi libethenit a euchroit z Ľubietovej a vashegyit a evansit 

– sekundárne fosforečnany hliníka z lokalít Slovenského rudohoria. Farmakosiderity z 

Novej Bane boli prvými nálezmi tohto nerastu v bývalom Uhorsku. Jeho vystavené 

vzorky  patria medzi najpozoruhodnejšie exponáty.  Pozornosť si zasluhujú aj pyromor-

fity, ľubietovské pseudomalachity, súbor uránových sulfosolí z klasických európskych 

lokalít, konichalcit a adamín z Laurionu (Grécko) a unikátne vzorky erytritu zo Schnee-

bergu (Nemecko) a Dobšinej. Novšími prírastkami sú: mrázekit, Ľubietová; tyrkys, 

Majkojyn, Kazachstan; variscit, Wiszniowka Duza, Poľsko. 

 

 
 

Erytrit, Schneeberg, Nemecko. Foto: Lubomír Lužina              Jantár, Pobaltie. Foto: Ing. Lubomír Lužina 

 

     Menšie početné zastúpenie má trieda boráty, v ktorej prevažujú minerály evaporitov. 

Zastúpené sú tu napr. colemanit, pandermit a ulexit.   

     Čo do počtu druhov a vystavených kusov je najbohatšia trieda silikáty. Sú v nej za-

stúpené bežné horninotvorné minerály (sľudy, živce, granáty, amfiboly a pyroxény), ale 

aj vzácne nerasty ako topásy zo Schneckensteinu (Nemecko),  hemimorfity z . Mapimi 

(Mexiko), dioptas zo Zaire, smaragdy zo slávnej rakúskej lokality Habachtal, inezity z 

Hodruše. Bol doplnený beryl z lokality Sklené a odroda berylu goshenit z lokality Mur-

gab, Tadžikistan. Zo zeolitov si pozornosť zasluhuje pomerne nedávny nález drúzy kryš-

tálov heulanditu z Banskej Štiavnice. 



27 

 

 

     Systematiku minerálov uzatvára trieda organické minerály a fosílne živice. Najkraj-

šie ukážky minerálov tejto triedy predstavujú druzy mellitu  z lokality Csordakút (Ma-

ďarsko). Ďalej je tu zastúpený jantár a iné fosílne živice – valchovit a neudorfit. Novším 

prírastkom  v expozícii je fichtelit z lokality Rudna pri Suchej Hore, ako aj whewellit 

z Kladna. Doplnok vitríny z organickými minerálmi tvoria zmesi organických látok – 

ozokerit a prírodný asfalt. Miestnosť je doplnená vitrínami s unikátnymi druzami ban-

skoštiavnických minerálov a aragonitom z Podrečian. Na podstavci je umiestnená veľká 

vzorka kryštalického halitu z poľského ložiska Wieliczka. 

     Súčasťou štvrtej miestnosti je aj kolekcia hornín usporiadaných do petrografického 

systému, pričom kritériom ich členenia je spôsob ich vzniku. Sú tu prezentované horniny 

magmatické, vulkanické, pyroklastické, sedimentárne, kaustobiolity  a premenené.  

     Na čelnej stene miestnosti sa nachádza veľká prehľadná geologická mapa územia 

Slovenska v mierke 1: 70 000, ktorá bola zostavená podľa geologickej mapy  ČSR čes-

kého geológa Ota Hynie, ktorý ju zhotovil v rokoch 1944 – 1945. 

Expozícia je opatrená anglickými popismi, čo zvyšuje jej príťažlivosť a informačnú 

hodnotu pre zahraničného anglicky hovoriaceho návštevníka. 

 

Nerastné suroviny Slovenska 

     Expozícia je rozdelená do štyroch miestností.  Pre voľbu jednotlivých surovín sa zo-

hľadnil  ich význam (historický, resp. súčasný) v rámci Slovenska.  

V troch miestnostiach sú expozične  prezentované tieto skupiny nerastných surovín: 

A/ Rudné suroviny 

B/ Nerudné suroviny 

C/ Stavebné suroviny a ozdobný kameň 

D/ Energetické suroviny 

Samostatná miestnosť je venovaná ložiskovým typom banskobanskoštiavnicko – hod-

rušského rudného rajónu. 

 

 
 

Cinabarit, Rudňany. Foto: L. Lužina 

 

     V rámci rudných surovín Slovenska sa v jednej miestnosti inštalovali rudy 9   kovov 

(zlato, striebro, mangán, železo, ortuť, antimón, olovo, meď a zinok). Prezentované sú 

typické rudné vzorky, charakterizujúce hlavnú masu ťaženej suroviny, ako aj mineralo-

gické zaujímavosti daných ložísk. 
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     Časť nerudné suroviny prezentujú diatomit, perlit, čadič, baryt, sadrovec, mastenec a 

magnezit. 

     V rámci energetických a stavebných surovín sú vystavené tehliarske suroviny, lignit, 

hnedé uhlie, piesky , štrky, ozdobný kameň (travertín, mramor), vápenec .  

 

      Jedna miestnosť prezentuje jednotlivé typy 

zrudnenia banskoštiavcko-hodrušského rudné-

ho rajónu. Sú tu rôzne typy mineralizácie : 

polymetalické-impregnačno žilníkové zrudne-

nie, hydrotermálne rudné žily, skarnové zrud-

nenie magnetitu (Klokoč), sekundárne kvarcity 

na výrobu ohňovzdorných tehál (lom Šobov). 

Prezentácia hydrotermálnych rudných žíl ban-

skoštiavnicko – hodrušského rudného rajónu, 

ktoré mali v danej oblasti najväčší ekonomický význam, je členená podľa ich horizon-

tálnej zonality – rudné žily medenej, polymetalickej a drahokovovej zóny.  Časť expozí-

cie je venovaná rudným textúram a jedna vitrína drúzovým výplniam dutín rudných žíl. 

V centre miestnosti dominuje veľká plastická topografická mapa predmetného územia. 

Aj táto expozícia bola opatrená anglickými textami a popismi, idúc v ústrety zahranič-

ným návštevníkom.  

 

 

Nová dopravná štôlňa Michal k šachte Michal 

 

      

Súčasťou prehliadky Mineralo-

gickej expozície je aj prehliadka 

malého banského diela – štôlne 

Michal, ktoré je prepojené 

s banským dielom šachta Michal, 

ktorej ústie je v lokalite Staré 

mesto na vrchu Glanzenberg. Ide 

o pôvodné banské dielo, ktoré je 

návštevníkom sprístupnené 

v dĺžke 75 m. Prezentuje rôzne 

typy používaných banských vý-

stuží a banské vozíky. 
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ODDELENIE HISTÓRIE - STARÝ ZÁMOK 

 

Starý zámok dokumentuje stavebný 

vývoj štyroch výtvarných slohov - 

románskeho, gotického, renesanč-

ného a barokového. 

V prvej tretine 13. storočia bol pod 

úpätím vrchu Paradajz vybudovaný 

farský kostol Panny Márie - mohutná 

trojloďová bazilika s pravouhlo uzav-

retým presbytériom a s polkruhovými 

apsidami bočných lodí. V tesnej blíz-

kosti bola postavená pohrebná kaplnka sv. Michala, v prízemí so zahĺbenou kostnicou. 

Okolo farského kostola sa nachádzal cintorín.  

V rokoch 1497 - 1515 prestavali románsku baziliku na trojloďový gotický halový 

chrám s polygonálne zakončeným presbytériom. V tejto etape zvýšili opevnenie hradieb, 

do ktorého popri nových polkruhových baštách vkomponovali aj dve pravdepodobne 

staršie vežové stavby (tzv. Himmelreich a vstupnú, neskorogotickú bránovú vežu 

s pôvodným prejazdom a padacím mostom, v 16. storočí  doplnenú o dnešné druhé pos-

chodie so strieľňami). Renesančná prestavba sa uskutočnila v rokoch 1546 - 1559,  

v období potreby rýchleho vybudovania protitureckej pevnosti. V rámci prestavby 

vzniklo z hlavnej lode vnútorné nádvorie s pavlačami na poschodí. Bočné lode i sakristia 

boli rozdelené na poschodia, v prízemí presbytéria vytvorili kaplnku. Na nárožiach pev-

nosti vybudovali pozorovacie kruhové vežičky, zvýšili opevnenie a pri kaplnke sv. Mi-

chala ho zosilnili polkruhovou delostreleckou baštou.Starozámocká studňa, v hĺbke  

18 m so štôlňou,  mohla slúžiť ako úniková chodba.  

Barokovou stavebnou etapou prestal byť hradný areál vnímaný ako súčasť forti-

fikačného systému mesta a z veže sa stala zvonica. Dnes slúžia jej zvukové otvory ako 

vyhliadkové miesta. 

V 19. storočí slúžila časť priestorov zámku pre potreby mestskej polície, ďalej 

ako mestská ľadovňa mäsiarov, mestský archív, knižnica, telocvičňa. Koncom 19. storo-

čia začali z podnetu Alexandra Goldbrunera v priestoroch Starého 

zámku zhromažďovať rôzne múzejné exponáty a pri príležitosti 

baníckeho a lesníckeho kongresu v roku 1900 sprístupnili verej-

nosti Mestské múzeum.  

V dvadsiatych rokoch 20. storočia začal kustód a riaditeľ 

múzea prof. Vojtech Baker zriaďovať vo vnútornom nádvorí hra-

du kamenné múzeum - lapidárium. 

V objekte Starého zámku si môže návštevník prezrieť 

v rámci individuálnej prehliadky nasledovné priestory:  Karner – 

kaplnku sv. Michala, vežu Himmelreich (žaláre, mučiareň), zá-

mockú studňu, lapidárium, ale aj barokové plastiky z morového súsošia Sv. Trojice, ma-

ketu neskorogotického oltára Majstra MS a expozíciu v Severnej veži, ktorá dokumentu-

je najrozvinutejšie a najpočetnejšie remeslo mesta Banská Štiavnica - kováčstvo (cech – 
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r. 1589), výrobky umeleckého kováča Karola Fizélyho z prelomu 19/20. stor., ale aj 

vyhňu z 18. storočia. 

Ostatné priestory Starého zámku sú prístupné iba s lektorom. V objekte sú pre 

verejnosť inštalované nasledovné expozície:  expozícia fajkárstva, archeologická ex-

pozícia, krásna Rytierska sála s nadrozmernými obrazmi Františka Jozefa I., jeho  

manželky Alžbety (Sisi) i košatého rodokmeňa habsburského rodu, expozícia strelec-

kých terčov a historických zbraní, expozícia interiérových hodín i dlhodobá výsta-

va reliéfov a plastík z banskoštiavnickej  barokovej Kalvárie. 

 

Expozícia Fajkárska dielňa 

Expozícia dokumentuje tradície výroby hli-

nených fajok – „štiavničiek" v Banskej Štiav-

Štiavnici. Medzi najstaršie fajkárske dielne 

patrila dielňa Benedicta a Beniamina Ahner-

ta, ktorá pracovala hneď zo začiatku 19. sto-

ročia  na svahu pod Novým zámkom. Fajky 

tejto dielne boli charakteristické  vysokou 

štíhlou hlavičkou v tvare valca alebo osem-

bokého hranola s geometrickým alebo rast-

linným dekórom. Ďalšou významnou fajkárskou dielňou bola dielňa rodiny Hőnigovcov. 

Hlavným motívom výzdoby frontálnej strany hlavičky boli skrížené kladivá, poprsie 

baníka s kladivom v ruke, kahan a nápis Glück auf.  K ďalším významným fajkárskym 

dielňam patrili dielne Jozefa  a Ľudmily Schmidtovej, Štefana Mihálika, ale aj Samuela 

Bischa, Franza Raugha, Samuela Pohla, Karola Kehrna atď. 

Najznámejšou banskoštiavnickou fajkárskou dielňou bola dielňa Karola Zachara, 

ktorá začala pracovať v sedemdesiatych rokoch 19. storočia. V roku 1925 prevzal dielňu 

bez zmeny názvu Zacharov synovec Rudolf Môcik. V roku 1951 sa Zacharova fajkárska 

dielňa  stala súčasťou Verejno - prospešného kombinátu mesta Banská Štiavnica. Zruše-

ním dielne v roku 1959 bola jej výroba zastavená, čím zanikla posledná fajkárska dielňa 

na Slovensku.  

Väčšina zbierkových predmetov inštalovaných v expozícii pochádza z dielne Ka-

rola Zachara. Okrem svetoznámych hlinených fajok sú prezentované špeciálne fajkárske 

nástroje, stroje, formy, modely, šeková a účtovná evidencia, diplomy zo svetových vý-

stav. Fajkárske stroje inštalované v expozícii sú funkčné a počas kultúrnych podujatí pre 

návštevníkov predvádzame výrobu fajok. 

  

Archeologická expozícia „Baníci prichádzajú..." 

 Expozícia dokumentuje najstaršie osídlenie 

banskoštiavnického regiónu a spôsob života ľudí v 

praveku a stredoveku. Inštalované sú najstaršie 

nálezy bývalého Mestského múzea z Banskej 

Štiavnice a okolia, ktoré získal prvý kustód múzea 

Vojtech Baker. Vystavené keramické nálezy v 

prvej časti expozície dokumentujú každodenný i 

kultový život človeka v počiatkoch osídlenia 
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štiavnického regiónu, ktoré siahajú do záveru doby kamennej - eneolitu (6000-2000 pred 

Kr.), ale i doby bronzovej (2000-800 pred Kr.). Pozoruhodné sú nálezy z obdobia doby 

laténskej (400-0 pred Kr.) a rímskej (0-4.stor.). Zo Starého mesta v Banskej Štiavnici 

pochádza fragment terry sigilaty z 2. storočia, ktorý je importom z prostredia Rímskej 

ríše. V expozícii sú inštalované i nálezy kostí mamuta, zubu mamuta, kosti medveďa 

jaskynného - všetky s ilúziou nálezu v teréne.  

Druhá časť expozície je venovaná predovšetkým nálezom zo známych lokalít 

Starého mesta (Glanzenberg), historického jadra Banskej Štiavnice a Sitna s okolím. 

No sú to i zbierkové predmety z Ilije, Štiavnických Baní, Sklených Teplíc a Pečeníc. Z 

nálezov Starého mesta treba uviesť sídliskovú keramiku 12.-15. storočia, banícke 

nástroje, kahance, šperky, ale aj predmety každodennej potreby. Zaujímavý je napr. 

banícky fokoš zo 14. storočia, nožík so strieborným pásikom s latinským textom  „Márii 

vďaka" z 15. storočia, detské hračky, či bronzové kovania. 

Osobitnú kapitolu tvoria nálezy zo Sitna  s vykopávkami Andreja Kmeťa, 

priekopníka archeológie a zakladateľa múzejníctva na Slovensku. Ilustrujú históriu Sitna 

od doby bronzovej po 17. storočie. Najpozoruhodnejšie nálezy sú umiestnené v 

samostatnej vitríne - poklad bronzových šperkov, súčastí odevu  a nástrojov, ktoré sa 

našli na Sitne a Holíku z obdobia okolo roku 900 pred. Kr.     

 

Strelecké terče a historické zbrane 

Expozícia sa nachádza v zbrojnici SZ nad 

presbytériom (kaplnkou), kde sa 

v minulosti  zdržiavala posádka hradu. 

Prevažná väčšina z kolekcie 211 strelec-

kých terčov z obdobia rokov 1754 až 

1939 sa do zbierkových fondov múzea 

dostala v roku 1965 pred likvidáciou bu-

dovy mestskej strelnice. Inštalovaných je  

cca 80 streleckých terčov, ktoré sa dajú 

rozdeliť na slávnostné a zábavné strelec-

ké terče. Významnú skupinu tvorí 7 stre-

leckých terčov s baníckou tematikou. 

Podľa jednej teórie je vznik a pôvod streleckých terčov v Banskej Štiavnici, po-

dobne ako v strednej Európe, úzko spätý so streleckými bratstvami, ktoré sa zakladali v 

16. storočí v obavách pred tureckým nebezpečenstvom. Úlohou streleckých bratstiev 

bolo pripraviť občanov na ochranu mesta a naučiť ich používať strelné zbrane. Datova-

nie vzniku streleckého bratstva v Banskej Štiavnici síce nie je doložené archívnymi 

prameňmi, ale je predpoklad, že sa tak stalo pred r. 1574.  

Druhou alternatívou vzniku streleckých bratstiev a neskorších streleckých spol-

kov je snaha meštianstva napodobňovať zábavy šľachty a organizovať veľkolepé stre-

lecké slávnosti.  Stali sa symbolom meštianskej slobody, práva mešťanov nosiť a použí-

vať zbrane. Keď terče splnili svoju  prvoradú úlohu, boli vystavené v spolkových miest-

nostiach strelnice na oslavu spolku a jeho strelcov.  

Súčasťou expozície je súbor historických zbraní a pomôcok z obdobia 16. až 19. 

storočia. K najvýznamnejším patria terčovnice, prachovnice, tesáky a delové gule.  
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Výstava „Kalvária v azyle“ 

Od septembra 2007 ponúkame návštevníkom Starého 

zámku aj prehliadku dlhodobej výstavy „Kalvária 

v azyle.“ Prezentované sú vzácne drevené reliéfy a plas-

tiky zo štiavnickej Kalvárie, ktoré v priestoroch SBM 

našli dočasný  azyl.  Z  dôvodu ohrozenia komplexu 

Kalvárie boli jej objekty zaradené na podnet miestnej 

iniciatívnej skupiny do zoznamu 100 najohrozenejších 

pamiatok sveta.  

Kalvária vznikla z iniciatívy jezuitského pátra Františka Pergera, finančným pri-

spením mnohých štiavnických rodín, ťažiarskych spoločnosti ako aj panovníka Františka 

J. I. Tento barokový sakrálny celok, dominanta Štiavnických vrchov, stojí na kopci 

Scharffenberg, kde pôvodne stála vartovka a  považuje sa za najkrajší v Európe. Základ-

ný kameň stavby bol položený 14. septembra 1744 na sviatok povýšenia sv. Kríža 

a stavba bola ukončená 14. septembra 1751. V súhre architektúry, sochárstva, maliar-

stva, umeleckého remesla, v jednote s prírodným prostredím je znázornený príbeh Ježi-

šovej poslednej cesty, ktorý prekračuje rámec typických stvárnení Krížovej cesty for-

mou štrnástich zastavení. Autorstvo je pripisované dielni Dionýza Stanettiho (kremnický 

sochár talianskeho pôvodu), Antonovi Schmidtovi,  ale aj ďalším neznámym banskoš-

tiavnickým umelcom.  

      

Expozícia historických interiérových hodín 

Súbor historických hodín v zbierke SBM 

dokumentuje vývoj hodinárstva od 18. do 

20. storočia (60 ks zbierkových predmetov). 

V expozícii sú okrem exteriérových – vežo-

vých hodín prezentované najmä interiérové 

hodiny – stolové, nástenné, stojace, špeciál-

ne – kontrolné hodiny a hodinky vreckové. 

Najstaršími interiérovými hodinami sú hodi-

ny z obdobia baroka. Prvé zmienky o hodi-

nároch v Banskej Štiavnici sú zo 17. storočia 

(v roku 1661 bol založený spoločný cech hodinárov so zámočníkmi a puškármi), no vý-

raznejší rozvoj hodinárstva na území Slovenska nastal až v 18. storočí. Zo štiavnických 

hodinárov vynikali Ignatius Abbt, Johan Milvius, Joseph Stadl, Samuel Urbányi. 

K vzácnym hodinám inštalovaných v expozícii patria barokové tanierové (terčové) ná-

stenné hodiny zo 17. storočia, s jednou hodinovou ručičkou s kyvadlom umiestneným 

pred ciferníkom. Obľúbenými a rozšírenými  hodinami v európskych krajinách bol ang-

lický typ barokových tzv. konzolových hodín „bracket clock.“ Vo fonde SBM sa nachá-

dzajú so signatúrou hodinára Ignatia Abbta z Banskej Štiavnice a Johana Gottliba Kru-

ma z Banskej Bystrice 

Stojace skriňové hodiny anglického typu sú prezentované v našej expozícii hodi-

nami neznámeho miestneho hodinára. Zaujímavé je doplnenie priestoru nad ciferníkom 

a na skrinke polychrómovanými figurálnymi prvkami s automatickým mechanizmom. 
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Ide o ľudskú hlavu s pohyblivými ústami a očami, anjela s hlavou starca s kladivom a 

zvoncom.  

Z obdobia polovice 18. storočia pochádzajú stolové rokokové figurálne hodiny 

vyhotovené trnavským hodinárom Johanesom Hofmanom  a neznámym autorom. Hodi-

nový stroj s  mosadzným ciferníkom je umiestnený v trupe postavy (husár v uhorskej 

uniforme, tančiaci Pierot s fľašou v ruke). Obľúbenými hodinami v strednej Európe 

v prvej polovici 19. storočia boli stĺpikové hodiny charakteristické pre viedenský empír 

a biedermeir. Zaujímavým a rozšíreným typom hodín boli i nástenné „schwarzwaldské“ 

hodiny. K ich charakteristickým znakom patrí drevená (plechová) ručne maľovaná ci-

ferníková doska s rímskymi hodinovými číslicami. V expozícii sú inštalované aj raritné 

„schwarzwaldky“ s namaľovanými baníckymi výjavmi.  Prezentované vreckové hodin-

ky z obdobia 19. – 20. storočia reprezentujú prevažne ženevské firmy, ktoré sa 

v polovici 19. storočia dostali do popredia svetovej výroby (napr. značky Roskopf, Doxa 

a podobne). 

Objekt Starého zámku je v súčasnej dobe využívaný aj pre iné - nemuzeálne 

formy a aktivity. V prvom rade sa 

v jeho priestoroch každoročne 

v máji koná Festival kumštu, re-

mesla a zábavy, ktorý otvára letnú 

turistickú sezónu nielen na hrade, 

ale aj v meste Banská Štiavnica. 

V letnom období sa v priestoroch 

zámku uskutočňuje množstvo kul-

túrnych podujatí, napríklad Festi-

val peknej  hudby, medzinárodný 

festival Capalest, nočné prehliad-

ky, vystúpenia skupín historického šermu a tanca, konferencie, semináre, či svadobné 

obrady. 
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ODDELENIE HISTÓRIE - NOVÝ ZÁMOK 

 

Nový zámok je jednou z najvýraznejších dominánt 

mesta Banská Štiavnica. Táto pozoruhodná stavba je 

známa aj pod názvom Nový hrad, Panenský alebo 

Dievčenský hrad. Situovaný je na tzv. Frauenberg-

skom kopci. Postavený bol v čase tureckého nebezpe-

čenstva v roku 1564, z financií mesta, prispením bo-

hatých mešťanov, majiteľov baní a hút, najmä rodiny 

Rösselovcov. V objekte Nového zámku sa od roku 

1971 nachádza expozícia s názvom Protiturecké boje 

na Slovensku, v roku 2007 doplnená o expozičnú 

časť venovanú Dobrovoľnému hasičskému zboru 

v Banskej Štiavnici.  

Pevnosť Nový zámok bola postavená ako ob-

ranná bašta pred Turkami a tvorila súčasť  hlavného 

opevnenia mesta spolu s ďalšími fortifikačnými objektmi. Nový zámok zároveň plnil 

funkciu strážnej veže - vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sús-

tavy Jednoty stredoslovenských banských miest. Projektantom stavby bol Pietro Ferra-

bosco, taliansky architekt v službách viedenského dvora, autor podobných stavieb aj 

v iných banských mestách strednej Európy.  

V tejto hranolovitej veži so štyrmi okrúhlymi nárožnými dvojposchodovými baš-

tami sa po skončení tureckých vojen nachádzalo až do polovice 18. stor. skladisko puš-

ného prachu pre banskoštiavnické baníctvo, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka. 

Z tohto obdobia sú známe i tzv. "živé hodiny"- strážnici oznamovali každú štvrťhodinu 

presný čas trúbením a každú celú hodinu údermi na zvon a zároveň  potvrdzovali, že sú 

v bdelosti  a pozornosti (v letnej turistickej sezóne simulujeme pre návštevníkov mesta 

Banská Štiavnica toto historické trúbenie púšťaním nahrávky). 

1. poschodie 

 Ilustrácia na paneli na prvom poschodí expozí-

cie zachytáva bitku pri Moháči, ktorá sa usku-

točnila 29. augusta 1526. V tejto bitke bolo 

uhorské vojsko na hlavu porazené, zahynul aj 

uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský. Bitkou pri 

Moháči sa začala 150 ročná vojna medzi Uhor-

skom a Tureckom. Turci sa snažili podmaniť 

stredoslovenské banské mestá z dôvodu ich 

nerastného bohatstva. V Banskej Štiavnici sa 

v rámci príprav na obranu stavali pevnosti, mú-

ry i obranné brány. Na čele štiavnickej domobrany stál richtár a dvadsaťštyričlenná vo-

jenská rada. V r. 1564 sa banské mesta dohodli na spôsobe obrany, týkalo sa to naprí-

klad rozmiestňovania vojenských oddielov, ktoré mali oznamovať pohyb nepriateľa po-

mocou svetelných a zvukových signálov. Turci okolie Banskej Štiavnice neustále ohro-

zovali, ale vďaka dobrej organizovanosti obrany sa im nikdy nepodarilo mesto pokoriť 

(už v r. 1544 Turci vypálili blízke obce Iliju a Žibritov). 
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Na prvom poschodí sa nachádzajú ukážky výzbroje z obdobia protitureckých 

bojov, ktorá bola súčasťou vybavenia každej protitureckej pevnosti: bubny, hlásna trúba 

s nápisom „Hlásnica z Panenského zámku“, bojové sekery, zápalné vence a palice  obto-

čené konopnými šnúrami, ktoré sa namáčali do oleja alebo smoly a po zapálení boli há-

dzané z hradieb na turecké vojsko, pušky – arkebúzy, tzv. hákovnice, ťažké ručné palné 

zbrane jednohlavňové, dvojhlavňové. Zvláštnu pozornosť zasluhuje 7-hlavňové delo zo 

16. storočia, tzv.organ, ktoré bolo pôvodne umiestnené pred vstupom do Starého zámku.  

2. poschodie je rozšírené  o 4 nárožné bašty tzv. strieľne. 2 bašty sú zariadené 

orientálne a sú dokladom neustálej mobility tureckých vojsk. Inštalované sú rôzne  ná-

pojové súpravy, vodné fajky, taburetky, ohrievadla, koberce s orientálnymi motívmi 

a pod. Bašta za schodiskom je zariadená ako strážnica uhorského vojska so základným 

vojenským a úžitkovým vybavením.  

 

Zbierkové predmety dokumentujúce Dobrovoľný hasičský zbor v Banskej 

Štiavnici sú  inštalované v priestoroch severozápadnej bašty Nového zámku. Oficiálne 

sa činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici začala 25. júla 1873, na 

podnet rytiera Lothara Rittera von Berksa, cisárskeho a kráľovského podplukovníka 11. 

dragúnskeho pluku. História zboru je zachytená v Pamätnej knihe DHZ  Banskej Štiav-

nice, spísanej kronikárom zboru Jozefom Osvaldom v roku 1937 a patrí jej v  expozičnej 

časti Nového zámku významné miesto. Inštalovaná je vzácna hasičská zástava z roku 

1877, ktorú darovalo mesto zboru po dobrovoľnej zbierke. K pozoruhodným exponátom 

expozičnej časti patria aj slávnostné hasičské prilby zakladajúcich členov zboru 

z poniklovaného bieleho a zlatého kovu s mohutným  hrebeňom. 

Uprostred poschodia sú na paneloch umiestnené turecké sečné aj strelné zbrane 

a takisto zbrane rakúsko-uhorských vojakov. Nechýbajú obávané turecké sečné zbrane 

jatagany.  

3. poschodie 

Na 3. poschodí sú vo vitrínach výhražné listiny, ktoré Turci písali obsadeným mestám 

pri oneskorení odovzdania dane, ale aj neobsadeným banským mestám, ktoré vyzývali, 

aby sa im dobrovoľne vzdali. Znak na začiatku listu (tugra) znamená, že list bol písaný v  

mene sultána. Na stene visia ručne maľované strelecké terče z Banskej Štiavnice z 18. a 

19. storočia a na podstavcoch sú kamenné delové gule rôznych veľkostí, náboje do pu-
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šiek, do hákovníc, šrapnely s malými železnými guľkami s pušným prachom, hroty proti 

jazde, strmene, ostrohy, atď.   

 

 

 

 

 

 

 

 

       4.poschodie          

 Na 4. poschodí je inštalovaná plastická mapa znázorňujúca obdobie tureckej  

expanzie v strednej Európe. Znázornené sú jednotlivé turecké ťaženia, pevnosti, výz-

namné bitky a tiež administratívno – správne celky, v ktorých stáli najvyššie tzv. ejálety 

(vijálety,  pašaliky), ktoré si Turci zakladali na dobytom území. 4. poschodie zámku je 

pre návštevníkov atraktívne i modelmi protitureckých pevností na Slovensku a jedným 

z najkrajších panoramatických výhľadov na historické mesto Banská Štiavnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ODDELENIE GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA 

 

 

 

Stále expozície Galérie J. Kollára sa nachádzajú v troch 

meštianskych domoch zo 16. storočia v historickom 

centre mesta a prezentujú 245 najcennejších umelecko-

historických zbierok z oblasti banských miest, 

z dôrazom na Banskú Štiavnicu, od gotiky po 20. storo-

čie. Samostatné expozície majú maliari Jaroslav Au-

gusta, Edmund Gwerk a Jozef Kollár, po ktorom je 

Galéria pomenovaná. Výnimočná je expozícia Baníc-

keho umenia ako rozsahom tak aj významom, ktorá je  

najväčšia na Slovensku. Expozičná náplň má stredoeu-

rópsky rozmer. Doplnením stálych expozícií galérie sú 

pestré výstavné podujatia zamerané na  prezentáciu 

tvorby významných súčasných výtvarníkov /Marek Or-

mandík, Yuri Dojc/. Galéria tradične vytvára priestor pre 

prezentáciu výtvarnej tvorby detí i mladých  ľudí 

v rámci  medzinárodnej  súťažnej prehliadky  

detských a študentských prác pod názvom „My sa                               

nevieme sťažovať nahlas…“. So záujmom verejnosti sa 

stretla aj celoslovenská prehliadka neprofesionálnych textilných výtvarníkov „Textilná 

tvorba 2013“. Mozaiku výstavných projektov zavŕšil špecifický výstavný projekt  

„Vianoce v galérii“.   

Galéria je celoročne prístupná verejnosti v stálych expozíciách a sezónnymi výstavami. 

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti galérie sa stávajú neformálne vzdelávacie aktivity – 

tvorivé dielne a prezentácie, ktoré  dopĺňajú aktuálne výstavné projekty.  
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EXPOZÍCIA – DEDIČNÁ ODVODŇOVACIA ŠTÔLŇA GLANZENBERG 

 
 

 

Dedičná odvodňovacia štôlňa 

Glanzenberg je verejnosti 

prístupná od roku 2003 ako 

najmladšia expozícia Slovenského 

banského múzea a zároveň patrí 

k realizovaným prvkom 

objektovej sústavy Geopark. 

Prechádza priamo popod centrum 

mesta v dĺžke 450 m. Začína 

v hĺbke 3 m a končí v hĺbke 40 m 

pod povrchom. Je prepojená so 

šachtou Kaufhaus a Svätotorojičnou dedičnou štôlňou. Najzaujímavejším prvkom 

v štôlni sú tzv. cisárske schody, ktoré sa bežne nevyskytujú. Jej autentickosť spočíva 

v tom, že návštevník môže zažiť atmosféru podzemia, do bane fára vyzbrojený prilbou, 

lampou a plášťom. Štôlňa je významná najmä návštevami panovníkov cisárskych rodov 

v minulosti a významných osobností súčasnosti. Tieto návštevy pripomínajú pamätné 

tabule osadené na stenách štôlne na celej trase, ako aj najstaršie a najvzácnejšie tabule 

z čias cisárskych návštev sú v pamätnom priestore pod cisárskymi schodami. 

Jedinečným zážitkom je aj možnosť vyskúšať si prácu baníka s prvotnými nástrojmi 

želiezkom a kladivom – dobývanie na žile Špitaler priamo v podzemnom priestore. 

 

      Náučno - propagačná expozícia Geoparku, tiež jeden z existujúcich realizovaných 

prvkov objektovej sústavy Geopark, je umiestnená v Informačnom centre Banská Štiav-

nica, v objekte Berggericht, na Nám. sv. Trojice. V dvoch výstavných miestnostiach 

prostredníctvom posterovej prezentácie, veľkoplošných máp a albumov prezentuje navr-

hované aj už realizované náučné trasy a územné celky turizmu Banskoštiavnického 

Geoparku. Návštevník získa informácie o náučných trasách v Banskej Štiavnici a okolí, 

možnostiach trávenia voľného času spojené s turistikou a poznávaním. 
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4.3 VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ MÚZEA VYPLÝVAJÚCA Z PHÚ SBM 2013 

 

 

VÝSTAVY V RÁMCI SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA 

 

 

 

ODDELENIE HISTÓRIE – STARÝ ZÁMOK 

 

 

Názov: Kalvária v azyle  

Depozity, vypožičané predmety, fotografický 

materiál 

Riešiteľ: Mgr. Eva Lovásová za SBM,  

(pomoc Ing. K. Voškovej) 

Miesto: výstavná miestnosť Starého zámku 

Termín: dlhodobá výstava  

Výstup: výstava, lektorský 

text,www.muzeumbs.sk  

 

 

 

 

 

BERGGERICHT – VÝSTAVNÉ PRIESTORY SBM 

 

                                                                                   

Názov: Tajomstvo baníckeho kladivka a 

želiezka  
Komisár: Mgr.Zuzana Denková 

Miesto:Berggericht 

Termín: 6.9.2012 - 31.7.2013 

     Prierezová výstava prezentujúca proble-

matiku baníctva cez viditeľný charakteristic-

ký znak (prekrížené kladivko a želiezko). 

Odkrýva všeobecný význam symbolov v 

živote ľudí v minulosti i súčasnosti, dešifruje pôvod baníckych symbolov a znakov, 

predstavuje zmeny formy baníckych symbolov, spôsoby ich stvárnenia. Súčasťou výsta-

vy je predstavenie symbolov z hľadiska materiálneho, ich grafické vyjadrenie na uni-

formách, fokošoch, zástavách, ošliadroch, náradí, svietnikoch, kahancoch, v ľudovom 

výtvarnom umení, ale aj na erboch a pečatiach baníckych miest, v znakoch banských 

závodov, klopačkách, prípadne i v znakoch osôb, baníckych pozdravoch a obyčajoch. 

Posledný celok výstavy predstavuje využitie baníckych symbolov ako prostriedkov 

združovania ľudí v súčasnosti. Zvýraznené je i posolstvo interetnickej a najmä nadčaso-

vej zrozumiteľnosti symbolov v minulosti i dnes, posolstvo baníckej symboliky. 

 

http://www.muzeumbs.sk/
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Názov: Krotenie živlov alebo energie v službách 

človeka 

Komisár: Ing.Magdalena Sombathyová 

Miesto: Berggericht 

Termín: 6.9.2013 - 21.8.2014  

     Slovenské banské múzeum v spolupráci 

s Iniciatívou za živé mesto, Štátnym ústredným ban-

ským archívom a Slovenským technickým múzeom 

v Košiciach,  spolupracovali pri príprave a realizácii 

výstavy, ktorá vznikla v roku 300-stého výročia naro-

denia Jozefa Karola Hella. Vynálezca , konštruktér a  

staviteľ štiavnických tajchov vo veľkej miere prispel 

k záchrane a  následnému rozkvetu baníctva 

v štiavnickej banskej oblasti. Hell   pomáhal vyriešiť 

problémy s vodou , jednak zatápanie baní 

a na druhej strane jej nedostatok na pohon 

banských strojov. Výstava  približuje, ako 

človek v minulosti aj súčasnosti zvládal, a 

tiež využíval a využíva nielen energiu  vody, 

ale aj  ohňa, vzduch a zeme . Jednotlivým 

témam sú venované  4 výstavné miestnosti, 

doplnené zbierkovými predmety zo Sloven-

ského banského múzea a Technického mú-

zea v Košiciach.  

 

VODA je predstavená ako najvzácnejšia a najbežnejšia kvapalina, bez ktorej by nebol 

život na Zemi. Texty a obrázky približujú jej vlastnosti, zvláštnosti, skupenstvá a to ako 

sa využívala na pohon - vodného kolesa, 

pri čerpacích strojoch v 18.a 19.storočí 

konštruktérov M.K Hella,  J.K.Hella, 

J.Schitka, J.Adrianiho... ďalšie  sa venu-

jú výstavbe vodných nádrží – tajchov 

a vodovodov v banských lokalitách.  

 

 

 

 

OHEŇ hreje a svieti a človek využíva predovšet-

kým drevo a tzv. fosílne palivá uhlie, ropu,    

 

 

zemný plyn. Návštevník sa dozvie ako meriame spalné teplo, čo je to svietiplyn, ako 

vznikli bezpečnostné lampy a že v klasickej  žiarovke máme horiaci drôtik a  veľa súvis-

lostí k týmto témam.  

Členovia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho 

spolku pri prehliadke výstavy, Foto:K.Patschová 

Študenti TU Zvolen, na prednáške 

a prehliadke výstavy,Foto: M.Sombathyová 
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VZDUCH a para v priebehu technickej revolúcie posunuli vývoj k novým strojom 

a motorom. Témy postupujú od čerpacieho stroja  T. Newcomen v roku 1712, cez Wat-

tove  stroje až po parné turbíny a kompresory, kde vo všetkých pracuje plynné médium.  

Prvé motory boli poháňané svietiplynom v zmesi  so vzduchom a postupne sa prechá-

dzalo na kvapalné palivá.   

ZEM  poskytuje fosílne palivá - až 80% energie, ktorú používame, je z týchto neobnovi-

teľných zdrojov. Nájsť vhodnú náhradu a ekologické energie. Jedným z riešení  sú ob-

noviteľné energie – veterná, slnečná, geotermálna, vodná  a energia z biomasy. 

  Pre školákov boli vypracované pracovné listy a uskutočňovali sa interaktívne prehliad-

ky, sprievodné aktivity, ktoré budú pokračovať aj v roku 2014.  

 

 

 

GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA 

 

Výstava: MY  SA  NEVIEME  SŤAŽOVAŤ  NAHLAS 

- „Zázračný svet a my“ 

XV. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej a 

študentskej tvorivosti s environmentálnou tematikou  

Vernisáž: 18.04.2013 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa 

Kollára 

Spoluorganizátori: BBSK-POS Žiar nad Hronom, praco-

visko Banská Štiavnica, SAŽP, Odbor marketingu a propa-

gácie Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica 

Kurátor výstavy: Mgr. Marta Kováčová 

Miesto konania: SBM – Galéria Jozefa Kollára 

                                               Doba trvania: 18.04.2013 – 16.6.2013 

 

Jubilejná prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže s ekologickou tematikou sa začala 

vernisážou  dňa 18. apríla 2013 o 11. 00 hod. Výstavu slávnostne svojimi príhovormi 

otvorili PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ SBM a kurátorka výstavy Mgr. M. Kováčo-

vá. Téma XV. ročníka „Zázračný svet a my“ ponúkla autorom široký priestor, aby pro-

stredníctvom ľubovoľných výtvarných techník vyjadrili radosť z nádhernej prírody, kto-

rá nás obklopuje. Téma aj trochu provokovala k zamysleniu o našom vzťahu k prírode, 

pretože voči ľudskej bezohľadnosti a sebectvu je príroda mnohokrát bezmocná. Hlav-

ným organizátorom projektu bolo Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v 

Banskej Štiavnici. Spoluorganizátormi BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari 

nad Hronom, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica a Mesto Banská 

Štiavnica. Odbornou komisiou boli  ocenené jednotlivé diela detí, žiakov a študentov. 

Súťaže sa zúčastnilo 354 autorov z  39 škôl. Výstava bola nainštalovaná vo výstavných 

priestoroch na 1. aj 2. poschodí Galérie Jozefa Kollára. Výstavu si prehliadlo 322 náv-

števníkov.  
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Vernisáž výstavy, foto: K. Patschová 
 

 

 

Výstava:  MAREK ORMANDÍK „PRAŽSKÝ   

VÝBER“  

Vernisáž: 28.06.2013 o 17.00 hod. 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa 

Kollára 

Kurátor výstavy: Ing. arch. Iveta Chovanová  

Miesto konania: SBM – Galéria Jozefa Kollára 

Doba trvania: 28.6.-15.9.2013 

 

                                                                                       
 

 

 

Maliarska a sochárska tvorba Mareka Ormandíka /*1968/ je svojou originalitou v našom 

súčasnom výtvarnom priestore neprehliadnuteľná. Jadrom výstavy Mareka Ormandíka 

v banskoštiavnickej galérii Jozefa Kollára boli práce z cyklu „OČISTEC“  

a  „CHORUS (GOLDMITUNS)“, ktoré boli inšpirované druhou časťou “Božskej komé-

die“ - očistcom. Námety Ormandíkových cyklov sa v priestoroch banskoštiavnickej ga-

lérie, kde stálym expozíciám dominuje staré umenie, dostali do nových kontextov, do 

dialógu s tradíciami. Vystavené diela vznikli v rokoch 2008 – 2013.  

Vo výstavných priestoroch galérie na 1. poschodí bolo vystavených 82 autorových diel. 

Dňa 5.7.2013 sa uskutočnilo sprievodné podujatie výstavy „Večer pre dvoch“. Autorsky 

komentovanú prehliadku diel hudobne doplnil Oskar Rózsa so svojimi hosťami. Vý-

stavné podujatie naplnilo očakávania, prilákalo do galérie nových návštevníkov predo-

všetkým z mladšej a strednej generácie.Výstavu navštívilo 839 návštevníkov. 
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Autorsky komentovaná prehliadka,  foto: L. Lužina 

 

         
Výstavné priestory, foto: M. Ormandík 

 

 

 

Výstava: TEXTILNÁ TVORBA 2013 

Vernisáž: 20.9.2013 o 14.00 hod.   

Organizátor: BBSK – Pohronské osvetové stredisko   

Žiar nad Hronom a Slovenské banské múzeum, Galéria  

Jozefa Kollára  

Kurátor výstavy: Ing. arch. Iveta Chovanová  

v spolupráci s Mgr. Helenou Soboslayovou  

Miesto konania: SBM - Galéria Jozefa Kollára  

Doba trvania: 17.9. 2013 – 28.10.2013  

 

 

 

Na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce medzi SBM a Pohronským osvetovým 

strediskom v Žiari nad Hronom sa výstavná časť 5. ročníka celoslovenskej súťažnej pre-

hliadky neprofesionálnych autorov  uskutočnila v priestoroch Galérie Jozefa Kollára 

v Banskej Štiavnici. Vystavené diela od 72 autorov napriek rozmanitosti spájal spoločný 

menovateľ -  nefalšovaná láska k tradíciám, invenčnosť a predovšetkým mnoho trpezli-

vosti, ktoré si textilné techniky vyžadujú. V deň vernisáže podujatie oživili ukážky tra-

dičných textilných techník, vďaka ktorým si návštevníci mohli vyskúšať svoju zručnosť. 

V priebehu výstavy sa ako sprievodné podujatie vo výstavných priestoroch konali tvori-
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vé dielne pre deti predškolského veku a žiakov základných škôl zamerané na prácu 

s textilom. Dielne pripravila a viedla Mgr. Anna Ďuricová a Mgr. Helena Soboslayová.  

Výstavu navštívilo 526 návštevníkov.     

 

              
 

        
Vernisáž výstavy, foto: K. Patschová 

 

 

 

Výstava: YURI DOJC – Last folio / Posledná kapitola 

Vernisáž: 2.11.2013 o 16.00 hod. 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa 

Kollára 

Kurátor výstavy: Ing.arch. Iveta Chovanová v spolupráci 

s PaeDr. Beátou Nemcovou  

Miesto konania: SBM – Galéria Jozefa Kollára 

Doba trvania: 2.11.2013 – 31.1.2014 

 

 

 

Výnimočný výstavný projekt fotografa Yuriho Dojca LAST FOLIO prináša silné sve-

dectvo o jednej z najväčších tragédií našej civilizácie -  o holokauste. V krehkých náme-

toch diel Dojc zaznamenáva posledné fragmenty, črepiny, torzá židovského kultúrneho 

dedičstva na Slovensku. Projekt tvorí a vystavuje viac ako 10 rokov, počas ktorých vý-

stavu videlo tisíce návštevníkov na oboch stranách Atlantiku. Výstava z Banskej Štiav-

nice bude putovať do Moskvy. Vernisáže sa osobne podvečer 2.11. 2013 zúčastnil aj 

autor a producentka projektu Katya Krausová. Výstava sa stretla s mimoriadnym ohla-
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som návštevníkov. Potešiteľný bol záujem a návštevnosť najmä z radov miestnych stre-

doškolákov a ich pedagógov. Výstavu navštívilo 857 návštevníkov.   

 

         
 

   
Vernisáž výstavy, foto: L. Lužina 

 

 

 

Výstava: VIANOCE V GALÉRII 

Vernisáž: 6.12.2013 o 15.00 hod. 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa  

Kollára 

Kurátor výstavy: Mgr. Zuzana Denková, Ing. arch. Iveta 

Chovanová  

Miesto konania: SBM – Galéria Jozefa Kollára 

Termín: 5.12. 2013 – 31.1.2014 

 

 

Slovenské banské múzeum malo ambíciu spríjemniť vianočnú atmosféru pre domácich 

obyvateľov a návštevníkov mesta. Jadrom výstavy bolo 6 kolekcií historických 

drevených tradičných betlehemov, ktoré vytvorili rezbári z tohto regiónu. V kraji 

baníkov sa rezbárska tvorba udomácnila v 19. storočí. V druhej časti výstavy si mohli 

návštevníci vychutnať vianočnú náladu v obývačke štiavnických mešťanov a nahliadnuť 

do čarovnej baníckej chalupy. Výstava bola exponovaná zo zbierkových predmetov 

Slovenského banského múzea. V deň vernisáže galéria pripravila pre deti a verejnosť 

tvorivé dielne, na ktorých sa piekli i zdobili tradičné štiavnické medovníky a oplátky. 
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Hostia si taktiež mohli vyrobiť figúrky z papierového betlehemu podľa tradičných 

predlôh.Výstavu navštívilo 321 hostí.  

 

      
 

      
Vernisáž výstavy, foto: L.Lužina 
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4.4  VÝCHOVA A VZDELÁVANIE VEREJNOSTI 

 

4.4.1  ODBORNÉ VEDECKÉ SEMINÁRE A KONFERENCIE 

 

 

HUTNÍCKE DEDIČSTVO A ČO S NÍM, seminár 

Termín: 05.09.2013 

Organizátori: Slovenské banské múzeum, Barbora,n.o., Banskoštiavnicko-hodrušský  

banícky spolok 

Miesto: Kaplnka sv. Ignáca, Kammerhof, Banská Štiavnica 

 

 
 

POSLANIE SAMUELA MIKOVÍNIHO V KONTEXTE ROZVOJA BANÍCTVA 

V BANSKEJ ŠTIAVNICI A NA SLOVENSKU, seminár 

 

Termín a miesto konania: 28.november 2013, Banská Štiavnica (Kaplnka sv.  

Ignáca,Kammerhof) 

Organizátori: Slovenské banské múzeum, Mesto Banská Štiavnica, Ministerstvo škol-

stva,vedy, výskumu a športu SR 

      

Seminár bol venovaný poslaniu Samuela 

Mikovíniho v kontexte rozvoja baníctva v  

Banskej Štiavnici a na Slovensku. Príspev-

ky: PhDr.Jozef Labuda, CSc. – História-

mesta Banská Štiavnica, Ing. Magdalena 

Sombathyová – Samuel Mikovíni a 18 st. 

v baníctve,  

Mgr. Peter Konečný – Vývoj banského 

školstva, Ján Novotný – Rozvoj baníctva 
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4.4.2  ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V SLOVENSKOM BANSKOM  

          MÚZEU 

 

 

ŠKOLA V MÚZEU 

 

HRÁME SA NA REMESELNÍKOV 

                       

Návštevnosť remeselno-výtvarných tvorivých dielní je stále 

na vzostupe, v roku 2013 aktivity dielne navštívilo 3057 náv-

števníkov, čo predstavuje nárast o 13% oproti roku 2012. 

Pravidelnými návštevníkmi sú deti materských škôl i žiaci 

základných škôl z Banskej Štiavnice a okolia,  v období  kon-

coročných školských výletov sú to žiaci z celého Slovenska.  

6. ročník Letného tábora v múzeu  sa konal 8.-12.júla 2013. 

V starozámockom depozite deti mali možnosť zhliadnuť ori-

ginálnu beľujskú keramiku, ktorá im bola inšpiráciou pre 

vlastnú tvorbu kachlíc zdobených týmto jedinečným spôso-

bom dekorovania pod vedením majstra Štefana Mlicha. Tiež 

si mohli vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu. 

V starozámockých záhradách  sa učili  rezbárskej zručnosti pri výrobe lukov a šípov, 

tiež  streľbe na terč    s majstrom Milanom Lichardom.  Vlastnoručne vyrobené handro-

vé loptičky použili pri žonglovaní s Martinom Herianom. S Ivanom Hrušovským prešli 

základmi kaligrafie.                                                          

Pravidelných návštevníkov a priaznivcov si udržuje aj Letná škola v múzeu, ich počet 

v roku 2013 stúpol o 19%. Počas jedného júlového a jedného augustového týždňa si 

účastníci mohli vyskúšať  tradičné  remeslá pod vedením  externých majstrov – drôtova-

nie, paličkovanie točenie na kruhu a iné. 

 

 

ČO NÁM TU ZANECHALO BANÍCTVO 

 

 

      V  expozícii  Baníctvo na Slovensku sa pod  témou „ Čo nám tu zanechalo baníctvo“ 

ponúkajú predovšetkým školám interaktívne aktivity. Na interaktívne prehliadky sa 

školy prihlasujú vopred a  tešia sa veľkej obľube zo strany  detí i  pedagógov.   
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    V  roku 2013 bolo možné si vybrať z  nasledovnej ponuky : Rozprávku o baníkovi 

Jožkovi, Pexeso predškolákov a  deti 1.stupňa ZŠ, Hádaj  čo je to, Sprevádzajú nás 

obrázky pre mladšie aj staršie deti Ako jedon baník do šichty išou, alebo meranie 

kompasom a  staré banské miery - tematickú  prehliadku s  pracovným listom pre 3. a 

4. ročník ZŠ.  

    Deti dostávajú do rúk vybrané zbierkové predmety, rekvizity a  aktívne sa zoznamujú 

s problematikou baníctva a  histórie regiónu. V priebehu roka sa týchto aktivít zúčastnilo 

1381 detí.  

     V  závere roka pribudla aktivita Putovanie baníka s  betlehemskou hviezdou, 

pripravená pre rodiny s  deťmi, ktoré navštívili tradičný Vianočný jarmok v  

Kammerhofe a neskôr v  priebehu decembra a januára sa jej mohli zúčastniť školáci od 

3.ročníka. 

Prehliadky v  expozícii sú spojené s  ďalšou oľúbenou aktivitou Ryžovaním zlata v  

nádvorí Kammerhofu, ktoré absolvovalo  875 detí a  dospelých. 

 

Aktivity programu Škola v múzeu 

boli tiež súčasťou prehliadok 

výstavy Krotenie živlov. 

Programy boli upravené pre 

predškolákov, prvý a druhý ročnák 

a pre štvrtákov apiatakov ZŠ. Deti 

pri prehliadke  pracovali 

s priravenými pracovnými listami a 

nakoniec prehliadky súťažili pri 

„živlovom slniečku“. Špecialne len 

prehliadok s pracovnými  listami sa 

zúčastnilo 102 detí.  

 

 

 

 

ŽIVÁ GALÉRIA 

    

     „Kollárova Štiavnica“, GJK v spolupráci so Základnou školou Jozefa Kollára pri-

pravila dňa 25.3.2013 už 10. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov regionálnych základ-

ných škôl. Cieľom súťaže bolo neformálne priblížiť deťom tvorbu štiavnického rodáka 

maliara Jozefa Kollára. Účastníci priamo v galerijných priestoroch v stálej expozícii 

autora realizujú vlastné interpretácie vystavených diel. Víťazné práce sú vystavené vo 

vestibule ZŠ Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Podujatia sa zúčastnilo 30 detí z piatich 

základných škôl. 

 V rámci projektu „Po stopách Jozefa Kollára“ mohli návštevníci spoznať historické 

centrum Mesta Banská Štiavnica a stanovištia, na ktorých tvoril svoje umelecké diela 

národný umelec Jozef Kollár. V dňoch 21.5., 22.5., 23.5.2013 sa tohto projektu zúčastni-

lo 50 študentov zo Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici aj s pedagogickým dozo-

rom.  Ďalším podujatím bola výstava „My sa nevieme sťažovať nahlas... „Zázračný 

 

Škôlkári z Banskej Štiavnice a štvrtáci zo Zvolena  na výstave Krotenie živlov, alebo energie v službách 

človeka  Foto:M.Sombathyová 
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svet a my“ XV. ročník s ekologickou a environmentálnou tematikou s medzinárodnou 

účasťou. Táto úloha je aktuálna celoročne a plní sa priebežne,v spolupráci s pedagógmi 

základných a stredných škôl. 

Večierok u Majstra Kollára  

Podujatie bolo súčasťou víkendového projektu „Umenie na Trojici“, ktoré organizovalo 

Mesto Banská Štiavnica, ktorého cieľom bolo oživenie námestia kultúrou pre domácich 

i pre návštevníkov mesta. Slovenské banské múzeum bolo jedným z partnerov projektu. 

GJK pripravilo v sobotu 15.6. 2013 pre hostí večerný program v stálej expozícii Jozefa 

Kollára. Program mal dva bloky – v prvej časti bola návštevníkom premietnutá prezen-

tácia, ktorej témou boli život a dielo Jozefa Kollára. Súčasťou podujatia bola aj pre-

hliadka aktuálnej inštalácie osobných predmetov autora zo zbierok múzea. Druhú časť 

programu tvorila komentovaná prehliadka expozície, doplnená diskusiou. Podujatia sa 

zúčastnilo 49 hostí. 

Dopoludnie v galérii – projekt Tábor v múzeu 

Slovenské banské múzeum pripravilo pre deti obľúbený prázdninový letný tábor. Dňa 

12.7.2013 účastníci tábora strávili dopoludnie v galérii. Okrem prehliadky stálej expozí-

cie Jozefa Kollára bola pre deti pripravená tvorivá dielňa. Deti pomocou olejových pas-

telov vytvorili vlastné diela na námety Kollárových obrazov. Podujatia sa zúčastnilo 16 

hostí.  

 

     
Tvorivá dielňa, foto: I. Chovanová 

 

Tvorivé dielne v galérii – tradičné textilné techniky 

Ako sprievodné podujatie k výstave „Textilná tvorba 2013“ pracovníci múzea pripravili 

pre deti /škôlkári a 1. stupeň ZŠ/ tvorivé dielne. Deti sa zoznámili s tradičnými textilný-

mi technikami a naučili sa vytvoriť vlnené brmbolce. Dielne navštívilo 237 návštevní-

kov. 
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Textilné tvorivé dielne, foto: I. Chovanová 

 

Tvorivé dielne  -  Stretnutie s Majstrom Kollárom 

Výtvarná tvorivá dielňa pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl. Žiaci sa neformálne 

zoznámili so životom a tvorbou Jozefa Kollára a potom sami vytvorili vlastné práce na 

námety vystavených diel autora. Dielne sa uskutočnili v termínoch: 14.11.2013, 

27.11.2013, 28.11.2013. Tvorivé dielne navštívilo 102 hostí.     

 

Vianočné tvorivé dielne 

Sprievodným podujatím výstavy „Vianoce v galérii“ boli tvorivé dielne. Deti /škôlkári, 

žiaci základných škôl i stredoškoláci/ priamo v galérii piekli a zdobili tradičné medovní-

ky a vytvárali papierové figúrky betlehemu podľa tradičných predlôh historických papie-

rových betlehemov.Dielne navštívilo 111 hostí.  

 

 

 

      
 

       
Vianočné tvorivé dielne, foto: L. Lužina 
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Deň Zeme – Obrazy baníckej kultúrnej krajiny 

GJK v súvislosti s prebiehajúcimi programami ku Dňu zeme pripravila 5.6.2013 pre 

žiakov stredných škôl podujatie, v ktorom sa študenti zoznámili s hodnotami baníckej 

kultúrnej krajiny. Po prvej časti, ktorej jadrom bola prezentácia o formovaní baníctva 

v tunajšom regióne a kultúrnych zmenách krajiny, nasledovala komentovaná prehliadka 

expozície – umeleckej zbierky s baníckymi námetmi.  Prehliadka študentom priblížila 

formy a obsahy umeleckých diel, ktoré vznikli výlučne v baníckych regiónoch. Poduja-

tie navštívilo 87 hostí.    
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4.4.3 INÉ KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA SLOVENSKÉHO 

BANSKÉHO MÚZEA 

 

 

Názov: Medzinárodná Noc múzeí a galé-

rií 

Organizátor: SBM 

Miesto: Kammerhof,Starý zámok, Bergge-

richt 

Termín: 18. 5. 2013 

Výstup: Noc múzeí a galérií je celoeuróp-

ske podujatie realizované pod patronátom 

Rady Európy. Jeho cieľom je prezentovať 

kultúrne dedičstvo, upriamiť pozornosť na 

význam jeho uchovania a ochrany, šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých 

krajín i regiónov Európy, a to prostredníctvom vzdelávania a kultivovaného oddychu.       

Noc múzeí a galérií bola v roku 2013 naplnená pátraním a poznaním. V rámci interaktívnej 

hry SVETLO V TEMNOTE, stránky z denníka významného fyzika, naviedli návštevníkov na 

stopu temného tajomstva z 18. Storočia. Podujatie bolo určené pre deti a dospelých, ktorí radi 

objavujú niečo nové, dokážu prekonávať strach a chceli odhaliť tajomstvo. Tajomstvo sa po-

darilo odhaliť všetkým, ktorí správne dešifrovali tajné indície. Podujatia sa zúčastnilo 298 

návštevníkov. 

 

 

Názov: Festival kumštu remesla a  

zábavy 

Organizátor: SBM, OZ Iniciatíva za živé 

mesto 

Miesto: Banské múzeum v prírode 

Termín: 24. - 25.5. 2013 

Výstup: 16. ročník Festivalu kumštu  

remesla a zábavy sa konal netradične v 

areáli Banského múzea v prírode, 

z dôvodu zosuvu oporného múra na Staro-

zámockej ulici. Témou festivalu boli hry a hračky. Okrem samotných hier pod vedením ani-

mátorov si návštevníci mohli vybrať z ponuky ručne vyrobených prevažne  drevených hra-

čiek. Nechýbali ani výrobcovia a predajcovia remeselných výrobkov, remeselnú zručnosť si 

návštevníci mohli vyskúšať v tvorivých dielňach. Tradičnou súčasťou programu Festivalu 

boli vystúpenia bábkového divadla PIKI, kúzelníka, šermiarskej skupiny Bojník, tiež dychová 

hudba Sitňanka a Rosička z Bánova, či neodmysliteľný Banskoštiavnický banícky živý orloj.  

Napriek nepriaznivému chladnému počasiu Festival navštívilo 2089 návštevníkov.                                                                                    

 

 



56 

 

Názov: Haraburdy alebo bazár 

(ne)potrebných vecí 

Organizátor: SBM 

Miesto: Kammerhof, nádvorie 

Termín: 26.- 27. 07., 30.07.- 03. 08., 06.- 

07.09. 2013 

Výstup: Už  9. ročník bazára 

(ne)potrebných vecí – „Haraburdy“ si udr-

žuje  početnú návštevnosť  i záujem  zbera-

teľov „starých“ vecí i bežných návštevní-

kov. Rozširuje sa tiež  počet predávajúcich 

zo širšieho okolia – Žiar nad Hronom, Slovenská Ľupča, Brezno, Pukanec. Najväčší záujem 

zo strany kupujúcich i predávajúcich sme tradične  zaznamenali   počas salamandrových 

dní.Do zbierkového fondu SBM  sme získali hry a hračky, výrobky n.p. Sandrik Hodruša, 

mlynček na orechy, obuvnícke nástroje, cestovnú žehličku, odznaky, banské kahance a svie-

tidlá,  laboratórne váhy a závažia, rysovacie súpravy a iné. 

 

 

 

Názov: Starý zámok deťom – Rozlúčka 

so školským rokom 

Organizátor: Mgr. Eva Lovásová 

Miesto: Starý zámok 

Termín: 6/2013 

Výstup: V tomto roku sa uskutočnil v 

priestoroch Starého zámku už piaty ročník 

akcie - Rozlúčka so školským rokom. Ok-

rem hry s drevenými hračkami, stavebni-

cami a hlavolamami mali naši malí náv-

števníci možnosť vyhotovenia papierových a textilných bábok a vyskúšania výroby hlinených 

fajok – štiavničiek. Po prehliadke expozičnej časti Fajkárska dielňa Karola Zachara a po 

predvedení výroby fajok, boli k dispozícii pracovné listy, ktoré preverili ich získané vedo-

mosti, ale aj zručnosti pri výrobe. Jedinečnosť návštevy expozície spočívala práve v tom, že 

na starých funkčných strojoch z konca 19. storočia si mohol pod dozorom každý pomocou 

fajkárskych foriem vyrobiť hlinenú štiavničku. V rámci kultúrneho programu vystúpilo Di-

vadlo Bez opony Banská Bystrica s predstavením Aladinova lampa, už tradične, s veľkým 

úspechom.       
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Názov: Zámocké hry 

Organizátor: SBM 

Miesto: Starý zámok 

Termín: 31.05. – 01.06. 2013 

Výstup: Pre malých i veľkých boli počas 

dvoch dní pripravené zámocké hry, ale aj 

ukážky historických hier, tancov, streľby 

z kuše a šermiarskych vystúpení v podaní 

Umelecko- historickej spoločnosti Bojník 

z Bojníc. Odmenou pre úspešných hráčov 

bolo pasovanie za rytiera. Súčasťou 

podujatia boli aj prehliadky expozícií Starého zámku. Podujatie navštívilo 489 návštevníkov. 

 

 

 

Názov: Svätojánska noc 

Organizátor: SBM 

Miesto: Starý zámok 

Termín: 22.06. – 23.06. 2013 

Výstup: Počas dvoch dní mali návštev-

níci okrem prehliadky expozícií Starého 

zámku, možnosť zúčastniť sa na  

workshopoch- rôzne podoby veštenia, 

výučba orientálnych tancov či ohňového 

žonglovania. Súčasťou podujatia bol aj 

hlavný večerný program spojený 

s prekvapením. Program pre návštevníkov pripravila Umelecko – historická spoločnosť   

Bojník z Bojníc. Podujatie navštívilo 224 návštevníkov. 

 

 

 

 

Názov: Nočné divadelné predstavenia 

na Starom zámku- Rozprávky na Sta-

rom zámku 

Organizátor: SBM 

Spoluorganizátor: Umelecko – historic-

ká spoločnosť BOJNÍK 

Miesto: priestory Starého zámku 

Termín: 29. 06., 12. 07., 03. 08.,24. 08., 

07.09. 2013 

Výstup: Každoročnou súčasťou kultúr-

neho leta v Banskej Štiavnici sú tradičné 

nočné divadelné prehliadky na Starom zámku. Slovenské banské múzeum aj počas 11. roční-
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ka  ponúklo návštevníkom a obyvateľom mesta počas štyroch letných mesiacov netradičnú 

nočnú prehliadku priestorov Starého zámku, ktorý patrí k najstarším kultúrnym pamiatkam 

v meste.  

V spolupráci s Historicko – umeleckou skupinou Bojník z Bojníc si návštevníci mohli pozrieť 

humorné divadelné scénky, ktoré boli inšpirované slovenskými rozprávkami (Anča a kapitán, 

Rozprávka o zbojníkoch, O hlúpom Janovi a Rozprávka o zlatej rybke) prezreli si sprístupne-

né časti expozícií Starého zámku. Výklad o histórii Starého zámku,  ale aj menej známe in-

formácie poskytli návštevníkom lektori v historichých kostýmoch a tým umocnili dojem ne-

tradičnej prehliadky.V každom z piatich divadelných večerov  29. júna, 12. júla, 3. augusta, 

24. augusta a 7. septembra 2013 sa uskutočnili štyri predstavenia s polhodinovými vstupmi o 

20:30, 21:00, 21:30 a 22:00 hod. Podujatie, ktoré bolo propagované v rádiu Expres, na inter-

netových portáloch, v miestnej tlači, na plagátoch, webovej stránke mesta Banská Štiavnica, 

SBM, sociálnych sieťach sa stretlo s  pozitívnym ohlasom, čoho dôkazom sú návštevíci, ktorí 

sa do Starého zámku práve týmto večerom vracajú už niekoľko sezón V roku 2013 sa diva-

delných prehliadok Starého zámku zúčastnilo 1 316. 

 

 

 

Názov: Festival peknej hudby 

Organizátor: Pekná hudba, Eugen Prochác 

Spoluorganizátor: SBM 

Miesto: priestory Starého zámku 

Termín: 25. – 28. 07.2013 

Výstup: Posledný júlový víkend od štvrtka 25. do nedele 28. 

2013 júla sa uskutočnil v Banskej Štiavnici a okolí už 14. roč-

ník medzinárodného podujatia FESTIVALU PEKNEJ HUD-

BY. Štvordňový komorný festival patrí k tradičným poduja-

tiam banskoštiavnického kultúrneho leta. Pre priaznivcov pek-

nej hudby boli pripravených až päť hudobných zážitkov a ver-

nisáž výstavy obrazov a fotografií Anny a Quida Holblingov-

cov vo výstavných priestoroch Starého zámku. 

Festival peknej hudby otvoril vo štvrtok 25. júla o 20.00 hod. svojim koncertom Miroslav 

Vitouš v priestore Lapidária na Starom zámku. Festivalový piatok patrí vždy vernisáži, v tom-

to roku to bola vernisáž výstavy obrazov a fotografií Anny a Quida Holblingovcov. Piatková 

noc patrila Ľubici Malachovskej Čekovskej v Kostole sv. Kataríny a oslavám 20. výročia 

vzniku SR. V sobotu vystúpili Petr Nouzovský a Eugen Prochác v kaplnke kaštieľa vo Sv. 

Antone a Christoph Soldan v Kostole sv. Kataríny. Program vyvrcholil v nedeľu vystúpením 

ıı Fagotti- fagotové kvarteto v Sklených Tepliciach. 
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Názov: Festival 4 živly 

Organizátor: OZ 4 živly 

Spoluorganizátor: SBM 

Miesto: Starý zámok 

Termín: 07.-11.8. 2013 

Výstup: Banská Štiavnica sa v dňoch  7.  – 11. 8. 2013 stala 

mestom LÁSKY. 15. ročník letného filmového seminára 

4 živly priniesli lásku naplnenú, nešťastnú, bláznivú, pravú, 

jedinú, bolestivú, krásnu,... jednoducho lásku vo všetkých 

podobách, v akých ju filmári a filmárky zaznamenali, vymys-

leli ale aj odpozorovali. SBM spolupracovalo s organizátormi 

festivalu 4 živly v podobe prenájmu priestoru Starého zámku 

na nočnú filmovú produkciu.  

 

 

 

 

Názov: Cap á l´Est 

Organizátor: Cap á l´Est 

Spoluorganizátor: SBM,  

Miesto: Starý zámok, 

Termín: 15. - 17. 08. 2013 

Výstup: Festival, na ktorom sa predstavujú umelci z Fran-

cúzska a východoeurópskych krajín, začal písať svoju tradí-

ciu v roku 2003. V roku 2013 venoval festival pozornosť 

trom významným výročiam- Ján Smrek - Jozef Felix – 20. 

výročie zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu lokalít sveto-

vého dedičstva UNESCO, ale aj zdôrazneniu významu mes-

ta Banská Štiavnica vo svete kultúry. 15. augusta sa 

v Rytierskej sále Starého zámku konalo bilingválne francúz-

sko-slovenské predstavenie Stéphane Mallarmé- Hliadka 

osamenia. Piatkový večer na nádvorí Starého zámku patril predstaveniu Chceme básne 

o láske a sobota Okrúhlemu stolu: UNESCO a svetová kultúra na nádvorí Kammerhofu. 

 

Názov: Stretnutie generácií 

Organizátor: Mgr. Eva Lovásová 

Miesto: Rytierská sála Starého zámku 

Termín: 11/2013 

Výstup: 20. novembra 2013 sa v Starom zám-

ku uskutočnil už piaty ročník Stretnutia 

rácií. Od roku 2009 sa pravidelne v Rytierskej 

sále stretávajú členky Živeny, členovia 
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skoštiavnických klubov dôchodcov, seniorov z Domova Márie so študentmi banskoštiavnic-

kých škôl. Ako každý rok, aj v tomto roku bol za aktívnej účasti všetkých zúčastnených pri-

pravený bohatý kultúrny a  poznávací program. Akcia sa začala prehliadkou novej výstavy 

SBM - Krotenie živlov - Energie v službách človeka, vo výstavných priestoroch Berggerich-

tu, a vybraných expozičných celkov na Starom zámku. V  Rytierskej sále Starého zámku pri-

pravili študenti SZŠ služieb a obchodu pod vedením svojich pedagógov stolovanie s občer-

stvením, študenti Gymnázia A. Kmeťa sa predstavili rôznorodým kultúrnym programom. Do 

programu  sa aktívne zapájajú seniori a vždy nás očaria svojím elánom i schopnosťami. 

       

 

Názov: Medzinárodný deň vedy a  

techniky 

Organizátor: SBM 

Miesto: Kammerhof 

Termín: 12.11. 2013 

Výstup: Slovenské banské múzeum sa kaž-

doročne zapája v rámci týždňa vedy 

a techniky tým, že ponúka prehliadku expo-

zície Banskej techniky v Kammerhofe pre 

návštevníkov za symbolické vstupné. Múze-

um počas tohto dňa zaznamenalo návštevnosť 25 návštevníkov. 

 

 

Názov: Štyavnycký  vjanočný jarmok 

Organizátor: SBM 

Miesto: Kammerhof 

Termín: 13. - 14.12. 2013 

Výstup: V roku 2013 sa konal jubilejný 10. 

ročník tradičného „Štyavnyckého vjanočné-

ho jarmoku“.  V dňoch 13. a 14. decem-

bra sa nádvorie Kammerhofu naplnilo pred-

vianočnou atmosférou, ktorú umocnenili vône tradičných vianočných špecialít, originálne 

výrobky šikovných remeselníkov a bohatý kultúrny program. 

Počas jarmoku vystúpili: Koledníci z MŠ Križovatka  (13.12., piatok o 13:00 hod.), Koledníci 

z Katolíckej spojenej školy sv. F. Assiského (13.12., piatok o 14:00 hod.),  Lucie (13.12., 

piatok o 15:00 hod.), Vianočné spevy žiakov Základnej umeleckej školy (13.12., piatok 

o 17:00 hod.), Spevy a vianočné vinšovačky detí z MŠ Nezábudka (14.12., sobota o 10:30 

hod.), Živý betlehem (14.12., sobota o 12:00 a 13:00 hod.) a Oskar Rózsa a Zdenka Predná 

(14.12., sobota o 15:00 hod.). 

Pre návštevníkov bola pripravená aj hra Putovanie s betlehemskou hviezdou po expozícii 

Baníctvo na Slovensku - Kammerhof. Špeciálne pre Štiavničanov bol v piatok 13.12. vstup 

do expozícií Berggericht-Mineralogická expozícia a Galéria J. Kollára zdarma a to pri príleži-

tosti 20.výročia zápisu Mesta Banská Štiavnica do Zoznamu UNESCO. 
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4.5  VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ MÚZEA VYPLÝVAJÚCA Z PHÚ 2013 

 

I. KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY 

 

I.1  NÁRODNÝ PROGRAM ZÁCHRANY A TRANSFORMÁCIE BANSKÝCH DIEL NA OBJEKTY 

CESTOVNÉHO RUCHU 

 

 

Názov: Národný program záchrany a transformácie 

banských diel na objekty cest. ruchu 

Riešiteľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Peter Zor-

van, PhD., Ing. Ondrej Michna 

Výstup: Slovenské banské múzeum sa v roku 2005 

stalo spoluriešiteľom Národného programu záchrany 

a transformácie starých banských diel na objekty 

cestovného ruchu. Úloha sa transformovala do prog-

ramu Slovenská banská cesta a plnili sa Úlohy vy-

plývajúce z porád MŽP SR a rezortných inštitúcií, MH SR, MVaRR SR. Slovenské banské 

múzeum úzko spolupracuje so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, Ústavom 

podnikania a cestovného ruchu Fakulty BERG TU Košice, Rudnými baňami, š.p. Banská 

Bystrica, Ústavom vedy a výskumu UMB Banská Bystrica. Od roku 2008 SBM prevádzkuje 

Centrálnu informačnú kanceláriu Slovenskej banskej cesty v priestoroch informačného stredi-

ska, SBM je zároveň odborným garantom úlohy. SBM je členom združenia Slovenská želez-

ná cesta, ktorá je súčasťou Stredoeurópskej železnej cesty  (MEES) – jednej z kultúrnych 

ciest registrovaných Európskym inštitútom pre kultúrne cesty. Spolupracovali sme pri vytvo-

rení propagačného materiálu, kde je SBM prezentované expozíciou Baníctvo na Slovensku. 

Zástupcovia SBM sa zúčastnili na 6. celoslovenskom stretnutí Baníckych miest a obcí Slo-

venska  v Košiciach. 

SBM v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica aktívne propaguje technické pamiatky v meste 

Banská Štiavnica zapísaných na listinu UNESCO. 

 

 

III.1. VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE 

 

  

HUTNÍCKE DEDIČSTVO A ČO S NÍM, seminár 

Termín: 05.09.2013 

Organizátori: Slovenské banské múzeum, Barbora,n.o., Banskoštiavnicko-hodrušský  

banícky spolok 

Miesto: Kaplnka sv. Ignáca, Kammerhof, Banská Štiavnica 
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POSLANIE SAMUELA MIKOVÍNIHO V KONTEXTE ROZVOJA BANÍCTVA 

V BANSKEJ ŠTIAVNICI A NA SLOVENSKU, seminár 

 

Termín a miesto konania: 28.november 2013, Banská Štiavnica (Kaplnka sv.  

Ignáca,Kammerhof) 

Organizátori: Slovenské banské múzeum, Mesto Banská Štiavnica, Ministerstvo škol-

stva,vedy, výskumu a športu SR 

      

      Seminár bol venovaný poslaniu Samuela Mikovíniho v kontexte rozvoja baníctva v  

Banskej Štiavnici a na Slovensku. Príspevky: PhDr.Jozef Labuda, CSc. – História mesta  

Banská Štiavnica, Ing. Magdalena Sombathyová – Samuel Mikovíni a 18 st. v baníctve,  

Mgr. Peter Konečný – Vývoj banského školstva, Ján Novotný – Rozvoj baníctva v Banskej 

Štiavnici z historického hľadiska. 

 

                                                                                                                   

III.2 PARTICIPÁCIA NA CELOSLOVENSKÝCH VÝSTAVÁCH 

 

Názov akcie:   Envirofilm 2013 – Obrazy baníckej krajiny, Využitie druhotných surovín 

v remesle, Praveké jaskynné maľovanie, My sa nevieme sťažovať nahlas, Tajomstvo 

baníckeho kladivka a želiezka 

Miesto konania:  Galéria Jozefa Kollára, Dielnička-Kammerhof, sprístupnená časť štôlne 

Michal ústiacej v nádvorí budovy Berggericht, Berggericht-výstavné priestory 

Termín konania: 03-08.06.2013   

 

   Obrazy baníckej krajiny, podujatie, ktoré pomocou komentovanej prehliadky stálej 

expozície galérie, priblížilo expozíciu stredoškolákom a verejnosti. 

    Využitie druhotných surovín v remesle, tvorivé dielne zamerané na využitie druhotných 

surovín (papier, kov, textil,..) v remesle. 

    Praveké jaskynné maľovanie, podujatie, ktorého cieľom bolo podnietiť záujem detí o 

dávnu históriu ľudstva, pomôcť rozvoju výtvarného nadania a fantázie a zároveň zabaviť 

malých výtvarníkov sa konalo v atraktívnych podzemných priestoroch simulujúcich jaskynné 

obydlie pravekých ľudí. Na maľovanie boli využité vhodné plochy štôlne. Použitá bola ľahko 

odstrániteľná farebná krieda.  

    V programe podujatia boli aj dve výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas- výstava 

situovaná v Galérii Jozefa Kollára a výstava Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka vo 

výstavných priestoroch v Berggerichte. 

  

 

III.3  ZRIADENIE BANSKOŠTIAVNICKÉHO GEOPARKU 

 

Názov: Zriadenie banskoštiavnického geoparku 

Riešiteľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc. Ing. Peter Zorvan, PhD., Ing. L.Lužina 

Výstup: V roku 2013 sa pokračovalo v riešení prioritnej úlohy Zriadenie banskoštiavnického 

Geoparku v spolupráci s rezortnými inštitúciami MŽP SR a Mestom Banská Štiavnica, tiež 
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Združením Región Sitno. SBM sa sústredilo hlavne na prezentáciu náučných geologických 

chodníkov v IC a náučnej geologickej expozície v Banskom múzeu v prírode, tiež na pre-

vádzku Informačného centra a expozície Dedičnej štôlne Glanzenberg.  

SBM sa zúčastňovalo stretnutí pracovnej skupiny, ktorej cieľom je ďalšie fungovanie a snahy 

o zaradenie do medzinárodnej siete geoparkov. 

 

 

 

III.4  ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM PRAVEKÉHO A STREDOVEKÉHO 

BANÍCTVA NA SLOVENSKU 

          

           Slovenské banské múzeum v roku 2013 zabezpečovalo viacero záchranných archeolo-

gických výskumov na základe rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. 

Väčšina výskumov bola spojená s odovzdaním nálezovej správy. Tento druh záchranných 

archeologických výskumov múzeum zabezpečovalo na viacerých lokalitách. 

 

Názov: Výskum lokality Staré mesto (Glanzenberg) v Banskej Štiavnici 

Riešiteľ: PhDr. J. Labuda, CSc. 

Výstup: SBM zabezpečuje už vyše 31 rokov systematický archeologický výskum lokality 

Staré mesto (Glanzenberg) v Banskej Štiavnici. Ide o výskum, ktorý schvaľuje Archeologická 

rada pri MK SR, jeho názov je – výskum pre vedecké účely. 

           

 

III.5  ODBORNÉ, VEDECKÉ A MATERIÁLOVÉ ŠTÚDIE K DEJINÁM BANÍCTVA, 

HOSPODÁRSKYM, VÝTVARNÝM, KULTÚRNYM A ETNOGRAFICKÝM DEJI-

NÁM BANSKEJ ŠTIAVNICE A BANSKÝCH MIEST SLOVENSKA 

 

 

Názov: Fajkárska dielňa Karola Zachara v Banskej Štiavnici  

            (z archívnych dokumentov) 

Riešiteľ: Mgr. Eva Lovásová 

Výstup: štúdia v tlači, prednáška na II. Konferencii História výroby fajok a archeologické 

nálezy fajok na Slovensku, Levice 13. 9. 2013. 

 

     Najznámejšou banskoštiavnickou fajkárskou dielňou bola dielňa Karola Zachara  (1880-

1959), ktorá nadväzovala na bohaté tradície fajkárskeho remesla v Banskej Štiavnici. Po smrti 

zakladateľa dielne v roku 1925 pokračoval vo výrobe jeho synovec Rudolf Môczik. Dielňa 

bola zároveň aj poslednou fajkárskou dielňou na Slovensku. V odbornej literatúre chýbajú 

informácie o týchto najvýznamnejších výrobcoch hlinených fajok nielen na Slovensku, ale aj 

na celom svete. Cieľom štúdie bolo preto doplniť poznanie o Karolovi Zacharovi a Rudolfovi 

Môczikovi, o činnosti slávnej fajkárskej dielne, čo sa na základe štúdia archívneho materiálu 

Štátneho archívu Banská Bystrica, pobočka Banská Štiavnica, výskumu v teréne a výskumu 

zbierkového fondu čiastočne podarilo. 
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Názov:  Fajky v zbierkovom fonde SBM (Fajky v zbierkovom fonde archeológa) 

Riešiteľ: Mgr. Eva Lovásová 

Výstup: odborné spracovanie fajok v ESEZ 4G 

 

Pre poznanie histórie banskoštiavnického fajkárstva je dôležité venovať sa aj fajkám 

z archeologických nálezov. V rámci štúdia zbierkového fondu SBM – Archeológia som spra-

covala nálezové správy z lokality  Staré mesto za roky 1981-2001, zároveň som uskutočnila 

odborný popis nájdených fajok. Ďalej som odborne spracovala fajky z archeologických vý-

skumov z roku 1979 na Trojičnom námestí a na Leninovej ulici z rokov 2012, 2013 z lokalít 

Mierová ulica, Sládkovičova ulica. Súčasne som odborne spracovala podrečianske fajky 

a fajky banskoštiavnických fajkárov archeologického fondu, ktoré sú inštalované v expozícii 

Fajkárska dielňa na Starom zámku.  

 

Názov:  Banskí robotníci v Banskej Štiavnici v období socializmu 

Riešiteľ: Mgr. Zuzana Denková 

Výstup: štúdia i konferencia (príspevok) 

 

      Baníci boli v Banskej Štiavnici po stáročia najvýraznejšou sociálnou skupinou. Formovali 

duchovnú kultúru mesta a ovplyvnili i jeho celkový vzhľad. A to ako bohatí waldburgeri, tak 

aj chudobní banskí robotníci. Po spoločensko – politicko – ekonomickej zmene v roku 1948 

sa status baníkov zvyšoval. Osobitne banského robotníctva, ktoré nielenže naďalej zostalo 

najvýraznejšou sociálnou skupinou v meste, ale baníctvo sa stalo preferovanou profesiou 

v celom socialistickom Československu. Pohľad na každodenný pracovný a rodinný život 

baníkov v Banskej Štiavnici po roku 1948 chýba. Existujú príspevky o banskej technike 

a technológii v období socializmu, ale o ďalších aktivitách, ktoré tvorili regulárnu časť pra-

covného času nájdeme len málo zmienok. Našim cieľom je spracovať aktivity každodenného 

života s akcentom na tie, ktoré sa realizovali pod hlavičkou zamestnávateľa - národného pod-

niku Rudné bane a ovplyvňovali nielen pracovný život, ale aj voľný čas. Niektoré aktivity 

priamo súviseli s prácou, iné boli skôr výplodom komunistickou ideológiou prerastenej spo-

ločnosti. Niektoré sa realizovali priamo v závode (rôznorodé schôdze - odborárske, stranícke, 

technické; socialistické súťaženie - údernícke hnutie, stachanovské hnutie, hnutie brigád so-

cialistickej práce, vyznamenávanie, inštalácie tabúľ cti, násteniek, problematické oblasti /vo 

svetle odborárskej agendy i spomienok/ ako absencie (súdružské návštevy), bezpečnosť práce 

(banské nešťastia), nekvalitný a nedostatkový materiál (klientelizmus a korumpovanie pri 

snahe o riešenie), iné zasahovali aj do priestoru mesta. Takými boli napríklad oslavy Prvého 

mája a Dňa baníkov, brigády (podnikové stavby – škôlky, bytové domy i rodinné domy, po-

moc jednotným roľníckym družstvám) a záujmovo – umelecká činnosť (banícka hudba, ta-

nečný súbor, divadelný súbor, kultúrne podujatia, futbal, spartakiády).  

 

Názov:  Aušusnícka tradícia v montánnych lokalitách Slovenska 

Riešiteľ: Mgr. Zuzana Denková, Ing. arch. Iveta Chovanová 

Výstup: štúdia i konferencia (príspevok) 
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Aušusnícka tradícia bola v minulosti významným kultúrno-historickým špecifikom montán-

nych lokalít Slovenska. Aušusnícke bratstvá tvorili baníci, ktorých hlavnou úlohou bolo svie-

tenie počas bohoslužieb najmä vo vianočnom a veľkonočnom období. Aušusníci (facigeri) 

sprevádzali bohoslužby počas baníckych ofier a zúčastňovali sa procesií na Banícke 

Božie Telo. V baníckych lokalitách ich však nachádzame aj mimo náboženských obradov ako 

súčasť významných mestských osláv napríklad počas cisárskych návštev v stredoslovenských 

banských mestách. O význame aušusníkov svedčí množstvo pamiatok profesionálneho 

i ľudového umenia. 18. i 19. storočie možno charakterizovať ako obdobie svetskej i cirkevnej 

okázalosti a prvá zmena aušusníckej tradície v tomto období vykazuje znaky vynájdenej tra-

dície ("invented traditions") podľa konceptu E. Hobsbawma. Druhá zmena prichádza po roku 

1948, keď sa aušusníci ako symbol nábožnosti a starého buržoázneho sveta vytrácajú z mest-

ských osláv a takmer aj zo života banských miest. V 90. rokoch 20. storočia prichádza tretia 

zmena, keď členovia baníckych spolkov po roku 1989 znovuobjavujú krásu aušusníkov a 

rekonštruujú ich aktivity. 

 

Názov:  Tradičné remeslá Banskej Štiavnice  

              (sprievodné slovo ku Kabaretu Ing. Majerského) 

Riešiteľ: Mgr. Eva Lovásová 

Výstup: prednáška 

 

      Na základe archívneho výskumu v Štátnom archíve Banská Bystrica, pobočka Banská 

Štiavnica, výskumu zbierkového fondu SBM, so zameraním na tradičné remeslá Banskej 

Štiavnice, vzniklo sprievodné slovo k pripravovanému kabaretu. Okrem popisu, histórii reme-

siel ako obuvníctvo, pekárstvo, kováčstvo, pernikárstvo, fajkárstvo, činnosti kominárov, holi-

čov, o existencii verejných domov, materiál obsahuje konkrétnych ľudí, ktorí sa týmto čin-

nostiam v našom meste venovali.  

 

Názov:  Banícke expozície Slovenského banského múzea 

Riešiteľ: Ing. Magdalena Sombathyová 

Výstup: príspevok na konferenciu Banská Štiavnica – história  a súčasnosť 

 

     Príspevok dokumentuje  vývoj a budovanie baníckych  expozícií Slovenského  banského  

múzea  od vzniku Štátneho  banského múzea  Dionýza Štúra až po súčasný stav s tromi 

expozíciami priamo naviazanými na naše nerastné bohatstvo a baníctvo – expozície v objekte 

Berggericht – geologická expozícia, Kammerhofe – expozícia Baníctvo na Slovensku 

a Banské múzeum v prírode. Priamo s baníctvom súvisia  aj pozemné banské diela – dedičná 

štôlňa Glanzenberg a štôlňa Michal. Najpodstatnejšie zmeny   a vývoj  smerujúci k dnešnej 

podobe múzea sa začal po roku 1964, kedy došlo k spojeniu baníckeho a mestského múzea  

a v roku 1967 získalo múzeum kredit celoslovenskej  muzeálnej  inštitúcie  špecializovanej na 

dejiny baníctva  v rámci Slovenska. Takmer súčasne sa začalo s projektmi budovania  

mineralogickej expozície, a štôlne Michal, expozície  baníctva  a banského skanzenu. Proces 

budovania múzea nie je nikdy ukončený a stále prebieha proces v ktorom sa vytvára 
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prostredie, ktoré priláka návštevníkov. Preto podľa finančných možností prebiehajú 

rekonštrukcie a reinštalácie expozičných celkov. 

V roku 2013 SBM sústredilo vo svojom zbierkovom fonde cca 90 tis. zbierkových 

predmetov, z ktorých skoro polovica sú zbierky minerálov a hornín. Fond banskej techniky 

prezentuje okolo 10 tis. predmetov. Banské múzeum v prírode jeho podzemná expozícia, 

povrchové objekty a sprístupnená časť Geoparku sa stali  najväčšou  atrakciou pri návšteve 

Banskej Štiavnice. Aj po rokoch sa ukazuje, že nasmerovanie Slovenského banského v roku 

1966 bolo správne.   

 

Názov:  Oživovacie prístroje a lekárska starostlivosť o baníkov 

Riešiteľ: Ing. Magdalena Sombathyová 

Výstup: súčasť scenára a textov v expozícii Uhloľné baníctvo na Slovensku 

Práca v podzemí v priestoroch uhoľnej bane prináša oveľa viac nebezpečenstiev ohrozenia 

života baníka. Riešenie následkov formou prvej pomoci, následného oživovania a pomoc le-

kára pomôžu pri záchrane zraneného. Do zbierkového fond banskej techniky sa dostali 

tzv.oživovacie prístroje, ktoré slúžili na záchranu človeka v bezvedomí. Najstašie od firmy 

Dräger sú zo začiatku 20.storočia. Zbierky budú použité v pripravovanej expozícii Uhoľné 

baníctvo v Handlovej.   

 

Názov: Vykonávanie odbornej evidencie na základe odborného zhodnotenia 

a vedeckého skúmania zbierkových predmetov 

Riešiteľ: Ing. Magdalena Sombathyová 

Výstup: príspevok na sympóziu Vedeckovýskumná činnosť v múzeách, Banská Bystrica  

 

Sympóziu Vedeckovýskumná činnosť v múzeách, sa konalo 16.-17.4.2013 v Banskej 

Bystrici. Príspevok spolu s powerpointovou prezentáciou odznel 17.4. a je uverejnený 

v zborníku  na CD nosiči.Príspevok bol zameraný na odbornú dokumentáciu zbierkových 

predmetov banskej techniky. Súčasná elektronická dokumenácia v programe ESEZ 4G, si 

vyžaduje kvalitný odborný popis 

a odborný pracovník podpísaný 

ako autor popisu je zodpovedný 

za tento opis. Bez 

vedeckovýskumnej činnosti 

samotného pracovníka, ale aj jeho 

predchodcov, nie je možne tú 

činnosť zabezpečiť. Problémom 

techniky je, že ak prvotná informácia nedefinuje premet 

a jeho použitie, neskôr je ťažko identifikovateľná 

a stráca sa jej výpovedná hodnota.V príspevku boli ako 

príklad uvádzané kvalitne spracované zbierkové 

predmety ale aj druhá poloha, nedostatok údajov na 

pôvodnej dokumentačnej karte a násedná práca 

s takýmto predmetom.       
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III.6  NOVÉ EXPOZIČNÉ CELKY  

 

 

Úloha: Expozícia Uhoľné baníctvo na Slovensku 

Riešiteľ: Ing. Magdalena Sombathyová 

Výstup: Vybudovanie expozície venovanej histórii ťažby hnedého uhlia na Slovensku, so 

zameraním na priemyselnú ťažbu hnedého uhlia v 20. storočí v zmysle uznesenia vlády SR č. 

266/2008 a 586/2013.  

 

 

Úloha: Mineralogická expozícia 

Riešiteľ: Mgr. Peter Jancsy 

Výstup: Doplnenie a zatraktívnenie stálej expozície. Rozšírenie o časti všeobecnej mineraló-

gie.. 

 

 

4.6  EDIČNÁ ČINNOSŤ SBM 

 

Názov: Zborník Slovenského banského múzea, roč. 23  

Zostavovateľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc., Mgr. Adriana Matejková, PhD. 

 

     Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici každé dva roky vydáva Zborník 

Slovenského banského múzea. V zborníku sú publikované štúdie domácich a tiež 

zahraničných odborných vedeckých pracovníkov. Zamerané sú na dejiny baníctva na 

Slovensku od 16. Až po 20. storočie, etnografické a umenovedné témy spojené s baníctvom, 

kultúrnu a školskú históriu Banskej Štiavnice, dejiny múzejníctva v Banskej Štiavnici a tiež 

na reštaurovanie a ochranu zbierkových predmetov v správe Slovenského banského múzea.  

Súčasťou zborníka sú tiež anotácie, recenzie domácej a zahraničnej literatúry a tiež články 

týkajúce sa životných jubileí významných banských odborníkov a historikov. Vydanie 

zborníka bolo realizované z finančných prostriedkov, ktoré múzeum získalo za realizované 

archeologické výskumy.  

 

Názov: Zborník Vivat akadémia Banská Štiavnica 

Zostavovateľ: Mgr. Zuzana Denková, Doc. PhDr. Miroslav Kamenický, CSc. 

     

    Zborník Vivat akadémia Banská Štiavnica je zborníkom príspevkov z rovnomenného se-

minára uskutočneného pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej a lesníckej akadémie v 

Banskej Štiavnici. Zborník tvorí viac ako tridsať príspevkov približujúcich dejiny študijných 

odborov Akadémie, profesorov i absolventov, všeobecne dejiny odborného školstva a tiež 

odkaz banskoštiavnickej akadémie súčasnej spoločnosti. Zaujme napríklad mikrosonda do 

života a diela poľského študenta Akadémie J. Mieroszewského  autora Andrzeja J. Wójcika,  

príspevok o histórii a umeleckohistorickej hodnote objektu Krecsmáry – Geramb, v ktorom sa 

voľakedy vysokoškolská výučba začala autorky M. Čelkovej a tiež príspevok približujúci 

skutočne veľkolepé oslavy „dvestovky“ Akadémie v roku 1964 (autori E. Kašiarová, Z. Ja-
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kab). Samostatná časť je v zborníku venovaná histórii a ikonografii symbolov baníctva.  Ná-

jdeme tam rozsahom minimalistický článok G. Hebenstreita o metalografických výskumoch 

baníckych želiezok, veľmi podnetný aj pre náš montánny výskum, príspevok venujúci sa 

problematike nálezov a typológie baníckych nástrojov J. Labudu, subtému ikonografie rozvíja 

H. Kolb v odbornom článku plnom ilustrácií o baníckych motívoch na poštových známkach i 

štúdia o aktuálnych komunálnych erboch na Spiši autora F. Žifčáka. Pestrú paletu objektov, 

na ktorých sa objavuje banícka motivika predstavuje príspevok o baníckej ikonografii na faj-

kách z banských miest E. Lovásovej i štúdia Z. Denkovej o reliéfnej výzdobe baníckych fo-

košov. 

 

Názov: Súbor textov a ilustrácií výstavy Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka 

Zostavovateľ: Mgr. Zuzana Denková 

 

     Tlačovina na 38 stranách odhaľuje tajomstvá vzniku, procesu tvorby a využívania baníc-

keho znaku. Ilustruje cestu prekríženého baníckeho kladiva a želiezka z pečatí banských obcí 

a miest na portály štôlní, ťažné veže šácht a rôznorodé banské budovy. Ďalej na sakrálne ob-

jekty a liturgické predmety, napríklad omšové kalichy, kanvice alebo monštrancie a napokon 

sa dostáva aj do baníckych domácností cez nástenné hodiny, taniere, džbány, vychádzkové 

palice, fajky či banícky odev. Publikácia tiež poukazuje na pokusy „zviazať“ vyobrazenie 

baníckeho znaku prostredníctvom noriem a usmernení a pridáva príklady z minulosti i 

súčasnosti, na ktorých sa dá posúdiť miera  /ne/úspešnosti týchto pokusov. Nechýba prehľad 

najstarších nálezov baníckych nástrojov i pár slov o ich využití pri podzemných prácach, 

ktoré mimo iného vysvetľujú, aké by malo byť to „správne“ zobrazenie baníckeho znaku. 

 

Názov: /Ne/zabudnutí aušusníci 

Zostavovateľ: Mgr. Zuzana Denková, Ing. arch. Iveta Chovanová 

 

Kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice (lokality zapísanej na Zoznam svetového a 

kultúrneho dedičstva UNESCO) je mnohovrstevné, originálne a mnohé jeho vrstvy sú nám 

stále neznáme. Špecifickým a skôr neznámym fenoménom sú i ausušníci a ich rituály, ktoré 

boli už od 16. storočia neoddeliteľnou súčasťou jedinečnej baníckej kultúry.  Aušusníci sa 

ako kultúrny fenomén baníckych lokalít dostali do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 

kultúrneho dedičstva Slovenska. Vytvorila sa tak platforma pre výskum tradície, ale tiež pre 

jej popularizáciu, keďže poslední nositelia umierajú a s nimi aj spomienky na živých 

aušusníkov. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k inventarizácii pamiatok i spomienok a v 

decembri 2013 uzrela svetlo sveta publikácia /Ne/zabudnutí aušusníci (tlač Nikara, náklad 

500 ks). Náš zámer vytvoriť vizuálne pôsobivú a informačne neopozeranú publikáciu sa 

podaril. Kniha /Ne/zabudnutí aušusníci nie je síce vedeckým, ale popularizačným dielom, 

prezentuje však poznatky získané výskumom, ktorých prevažná väčšina nebola nikdy 

publikovaná, nehovoriac o tom, že týmto fenoménom sa nikdy nikto špeciálne nezaoberal a 

poznatky o aušusníkoch neboli nikdy syntetizované. Naša publikácia má záujem osloviť 

najmä laickú verejnosť a je prvým dielom venujúcim sa aušusníckej tradícii, ktoré vyšlo na 

Slovensku.  
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4.7 DIGITÁLNE MÚZEUM 

 

                   

Operačný program informatizácie spoloč-

nosti, prioritná os 2- Rozvoj pamäťových 

a fondových inštitúcií, sa v slovenských 

múzeách realizuje v neinvestičnom pro-

jekte DIGITÁLNE MÚZEUM. Realizáto-

rom projektu je Múzeum SNP v Banskej 

Bystrici a Slovenské banské múzeum je 

jedným z partnerov. Zbierkové predmety 

sa digitalizujú jednak v priestoroch Digi-

talizačného centra a tiež v priestoroch 

partnerských múzeí. Prvá z technológií,  

skener pre  dvojrozmerné zbierkové 

predmety, začal pracovať v apríli 2013, 

v priestoroch Galérie J.Kollára. Nasníma-

né boli obrazy, grafiky a časť plastík zo 

zbierkového fondu, z expozícií 

a depozitov Galérie J.Kollára, Starého 

zámku, Nového Zámku a Kammerhofu.  

Skupina predmetov sa prevážala aj do 

Banskej Bystrice na 3D skener, vhodný 

predovšetkým pre archeologický fond. 

                                                                                    

Svoj digitálny obraz už má viac ako 1001 

predmetov nad rozmer A3 a 1356 predmetov do A3.Najpočetnejšia skupina – zbierky od 10 

do 70 cm sa digitalizujú od októbra 2013 v priestore Kammerhofu Slovenského banského 

múzea.Veľké rozmery techniky si vyžiadali rozmery miestnosti nad 3,5 vysokú a dlhú viac 

ako 6,5 m. Tomu vyhovovali prednáškové 

priestory v Kammerhofe, kde prebehlo 

zdigitalizovanie skupiny trojrozmerných 

predmetov do 70 cm, cca 3000 ks. Proces 

digitalizácie bude prebiehať do mája 

2014. Digitalizáciu zabezpečili pracovníci 

Digitalizačného  pracoviska z Múzea SNP 

v Banskej Bystrici pomocou snímacieho 

zariadenia WITIKON, ktoré je vyvinuté 

na realizáciu tzv. objektovej panorámy, 

kde  pod uhlom  nastavené kamery  po-

stupne  pri otáčaní predmetu vytvoria minimálne 140 záberov. Každú snímaciu jednotku nesie 

samostatné robotické rameno, čo každej z nich umožňuje variabilnú, softvérom riaditeľnú 

vzdialenosť od snímaného predmetu. Rotačná jednotka- točňa, na ktorú sa predmety ukladajú, 

má nosnosť 500 kg, nemáme teda problém digitalizovať ani ťažké predmety z fondu banskej 
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techniky. Súčasťou systému sú kalibrované pozadia, ktoré sa vyberajú v kontraste 

s farebnosťou predmetu. Každý predmet sa pred  digitalizáciou pripravuje, ošetruje, alebo 

konzervuje, podľa toho, aký zásah je na jeho prípravu  potrebný a nasleduje príprava priamo 

pred snímaním, kedy je potrebné predmet upraviť do polohy v akej sa používal. Samotná prí-

prava niekedy trvá viac ako vlastné snímanie. Z nasnímaných záberov je možné  vhodným 

softwérom vytvoriť 3D obraz.  

    Do konca roka 2013 boli nasnímané predmety z priestorov Starého zámku, Nového zámku- 

fondy etnografia, nová história a stará história. Spolu 587 ks predmetov. 

Spolu bolo v roku 2013 digitalizovaných 2943 ks zbierkových predmetov. 

 

 

 

4.8    MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA  

 

 

Slovenské banské múzeum (SBM) sa v rámci medzinárodnej spolupráce podieľalo na organi-

zovaní medzinárodnej výstavy pod názvom „My sa nevieme sťažovať nahlas“ téma  „Zázrač-

ný svet a my“ . Taktiež sa vybraní zamestnanci SBM  zúčastnili zahraničných pracovných 

ciest za účelom propagácie a prezentácie zbierkového fondu SBM, banského regiónu Banskej 

Štiavnice, a šírenia dobrého mena Slovenského banského múzea v zahraničí:  

- návšteva zahraničných veľvyslancov v expozíciách SBM, 

- prednášková činnosť a účasť na medzinárodných sympóziách – „12. ERBESYMPOZIUM“ 

téma „Kultúrne dedičstvo v geológii, baníctve a metalurgii“ – Bolzano, Taliansko, 

- prednášková činnosť na medzinárodnej konferencii o montánnych vedách v Jihlave, Česká 

republika „STŘÍBRNÁ JIHLAVA 2013“, 

 

 

ZAHRANIČNÍ PARTNERI SBM 

 

Zahraničné múzeá – Deutsches Bergbaumuseum - Bochum - riaditeľ Prof. Dr. Rainer Slota,  

Westfälisches Industriemuseum - Dortmund, Rheinisches Industriemuseum -  Oberhausen, 

Központi bányászati  múzeum – Sopron - riaditeľka Dr. Bircher Erzsébet, Érdészeti múzeum 

- Sopron – riaditeľ Tamás Varga,  Magyar Nemzeti Múzeum - Budapešť riaditeľka Dr. Kiss 

Katalin, Egyetemi Könyvtár – Miskolc – riaditeľ Dr. László Zsámboki, Magyar Országos 

Levéltár – Budapešť, Magyar Nemzeti Galéria – Budapešť, Játék múzeum – Kecskemét, Dévi 

múzeum – Keszthely, Köszpönti bányászati muzeum – Sopron, Érdészeti muzeum – Sopron, 

Národní technické muzeum – Praha, Národní muzeum – Praha, Hornické muzeum – Příbram. 

Slovenský inštitút, Budapešť, Slovenský inštitút, Varšava. Dr. Viera Martinková, Historické 

múzeum mesta Moravská Třebová, Česká republika. 
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4.9  ČINNOSŤ ODBORU MARKETINGU, ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY 

A GEOPARKU 

 

1. Odbor marketingu v úzkej spolupráci s vedením múzea, odbornými pracovníkmi, komi-

sármi výstav a expozičných celkov propaguje činnosť a všetky aktivity Slovenského banské-

ho múzea. Je v permanentnom styku s médiami, turistickými, informačnými a cestovnými 

kanceláriami, školskými a inými inštitúciami, kde propaguje múzejné podujatia doma aj 

v zahraničí. Sleduje výstavnú činnosť múzeí v SR, odporúča preberanie výstav do SBM 

a taktiež opačne ponúka výstavy SBM iným inštitúciám v spolupráci s odbornými pracov-

níkmi. Do vybraných médií posiela príspevky o vydaných tlačovinách múzea a aktivitách 

v múzeu.  

V spolupráci s vedením múzea zostavuje ročné aj dlhodobé plány výstavnej činnosti, pripra-

vuje dotazníky a vyhodnocuje knihy návštev múzea na zlepšenie služieb múzea širšej verej-

nosti. Sleduje a vyhodnocuje plán návštevnosti expozícií, výstav a kultúrnych podujatí. Rieši 

sťažnosti návštevníkov, vyhodnocuje a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

Predkladá metodické a koncepčné podklady pre kvalitnejšiu prezentáciu Slovenského ban-

ského múzea navonok – tlačoviny, suveníry, kultúrne podujatia a pod. Zabezpečuje a aktívne 

sa zúčastňuje na podujatiach v SBM, komunikuje s organizátormi podujatí, uzatvára zmluvy 

a zabezpečuje prenájom priestorov SBM. 

Spolupracuje s externými projektovými manažérmi a odbornými pracovníkmi múzea pri prí-

prave a realizácii projektov z mimorozpočtových zdrojov pre SBM, týkajúcich sa najmä pre-

zentácii a ochrany zbierkového fondu Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. 

 

2.Environmentálna výchova je o životnom prostredí a človeku v ňom, o vzájomnom 

ovplyvňovaní sa, vytváraní hodnôt a vzťahov. Jej cieľom je vychovať človeka schopného 

konať v prospech životného prostredia, v prospech budúcich generácií a zároveň aj seba. Mú-

zeum ako verejná inštitúcia, ktorá uchováva, ochraňuje a prezentuje historické dedičstvo 

predchádzajúcich generácií, môže v tomto procese zohrať významnú úlohu. 

Cielene environmentálnu výchovu realizuje Slovenské banské múzeum od r. 1998 prostred-

níctvom projektu Škola v múzeu, z ktorého aktivít sa na jednotlivých oddeleniach Slovenské-

ho banského múzea vyšpecifikovali nasledovné programy: 

 

HRÁME SA NA REMESELNÍKOV, Kammerhof 

 Podmaľba na skle 

 Pletenie šnúrok 

 Handrové hračky – bábiky, loptičky 

 Zápästkové techniky - púzdra, kapsičky … 

 Pečenie chleba z vlastnoručne namletej múky na kamennom žarnove 

 Pletenie zo slamy, pálky močiarnej, kukuřičného šúpolia - bábiky, ozdoby … 

 Pečenie medovníkov z drevených foriem 

 Pečenie vianočných oblátok v železných kliešťach nad ohniskom 

 Maľované salaše - tvorba tradičných maľovaných salašov s výjavmi z pastierskeho ži 

            vota, ktoré tvoria popredie drevených betlehemov 
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 Tkanie na rámoch, doštičkách, krosnách 

 Liatie voskových sviečok 

 Plstenie ovčej vlny 

 Pečenie obradového pečiva 

 Zdobenie kraslíc - slamou, sitinou, voskom 

 Pletenie veľkonočných korbáčov 

 Výroba papiera zo starých novín, slamy, rastlín, zhotovovanie pozdravov 

 Ozdoby z krepového papiera 

 Práca s drevom - figúrky zvierat, postavičky, bábiky 

 Pletenie košíkov 

 Drotárske techniky 

 Batikovanie  

 Smaltovanie 

 Maľba, batika na hodváb 

ŽIVÁ GALÉRIA, Galéria Jozefa Kollára 

 Po stopách Jozefa Kollára 

 Omaľovávanka 

 Národný umelec Jozef Kollár 

 Motívy krajiny na dielach stálej expozície 

 Výtvarná výchova v galérii 

ČO NÁM TU ZANECHALO BANÍCTVO, Kammerhof 

 Meranie objemu, meranie kompasom, alebo ako dakedy starí baníci merali 

 Ryžovanie zlata 

 Hádaj čo to je... 

 Rozprávka o baníkovi Jožkovi 

 Sprevádzajú nás obrázky 

 Pexeso 

 Putovanie baníka s betlehemskou hviezdou 

POZNAJME BLIŽŠIE NAŠU ZEM, Bergggericht 

 Určovanie mineralogických a petrografických vzoriek 

 Chránené minerály Slovenska 

KULTÚRNE A ŠKOLSKÉ DEJINY BANSKEJ ŠTIAVNICE, Kammerhof 

 Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica 

 Dejiny školstva, Baníckej a lesníckej akadémie 

 Dejiny knižnej kultúry, literárnych a cirkevných dejín 

 

ĽUDOVÁ KULTÚRA BANSKOŠTIAVNICKÉHO REGIÓNU, Starý zámok 

 Materiálna kultúra, zvykoslovie, ľudové umenie 

 Zvyky a tradície banskoštiavnických akademikov 

 Výroba hlinených fajok „štiavničiek“ 

SLOVENSKO V OBDOBÍ TURECKEJ EXPANZIE, Nový zámok 

 Zachráňme sa pred Turkami 
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3.Slovenské banské múzeum spolupracuje na projekte Zriadenie banskoštiavnického geo-

parku od roku 2000. Projekt je tematicky zameraný na tri nosné oblasti: geológiu, montanis-

tiku a ekológiu. Po ukončení prác na záverečnej správe geologickej úlohy, v ktorej SBM vy-

stupovalo ako subdodávateľ pri spracovaní problematiky v oblasti montanistika, banské vo-

dohospodárske systémy a odvodňovacie dedičné štôlne, výsledkom čoho boli náučno - infor-

mačné tabule (NIT) v teréne a sprievodca po objektoch geoparku, sa inštitúcia zameriava na 

propagáciu projektu a jeho predstavenie verejnosti. V priestoroch SBM v objekte Berggericht 

je od roku 2003 zriadené Informačné centrum geopark, ktoré sa v roku 2007 zlúčilo 

s Mestskou informačnou a turistickou kanceláriou a spoločne presťahovalo do priestorov 

v Berggerichte na Nám. sv. Trojice 6. Vznikol tak jeden komplexný východiskový informač-

ný bod pre návštevníkov mesta a múzea, ktorého cieľom je poskytnutie komplexných infor-

mácií a služieb: 

- poskytovanie informácií v jazyku slovenskom, anglickom a nemeckom o projekte geopark, 

náučných trasách a expozíciách geoparku, expozíciách SBM.  

- predaj vstupeniek do expozícií a na výstavy odd. geológie a galérie Jozefa Kollára. zabezpe-

čovanie vstupov do štôlne Glanzenberg. zabezpečenie sprievodcovskej služby po meste, turis-

tických chodníkoch, náučných expozíciách, poskytovanie turistických informácií o meste 

a okolí, kultúrnych, spoločenských a vedeckých podujatí, služieb (fax, kopírovanie, internet, 

parkovacie karty, kolky), predaj propagačných materiálov suvenírov, poskytovanie informač-

ných materiálov o projekte, expozíciách vo viacerých jazykových mutáciách. 

Pre základné školy a gymnáziá sa pokračuje v zhotovovaní vzorkovníkov hornín, minerálov a 

Mohsovej stupnice tvrdosti, určených ako školská učebná pomôcka na hodiny geológie 

v rámci predmetu prírodopisu a biológie na ZŠ a gymnáziách.  

Slovenské banské múzeum sa spolu s ďalšími organizáciami v rámci mesta  zapojilo do ini-

ciatívy týkajúcej sa ďalšej budúcnosti projektu Geopark. Uskutočnili sa v iaceré pracovné 

stretnutia, ktorých cieľom bolo určenie si spoločnej myšlienky a cieľa. Hlavnou úlohou bude 

zastrešenie projektu a správcovstvo už vybudovaných trás a expozícií, zaradenie do medziná-

rodnej siete geoparkov, budovanie ďalších náučných chodníkov, vydávanie propagačných 

materiálov. 

 

 

 

4.10  PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA 

 

      Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, ako jedna z príspevkových organizácií 

Ministerstva životného prostredia, kladie vo svojej činnosti veľký dôraz aj na využívanie mi-

morozpočtových zdrojov prostredníctvom rôznych projektov. Sú to predovšetkým projekty 

podporované štrukturálnymi fondami Európskej únie, Environmentálnym fondom, ale aj Ban-

skobystrickým samosprávnym krajom, či Mestom Banská Štiavnica. 

    V roku 2013 sa vykonávali administratívne práce na zabezpečenie projektu „Rekonštruk-

cia Starého zámku a Prachárne“ z Regionálneho operačného programu prioritná os 3 

„Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“. Na ten-

to projekt SBM získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 810 661,67 €. Realizáciou 
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tohto projektu SBM kompletne zrekonštruuje strechu Starého zámku. Zamedzí sa tak zateka-

niu a taktiež kompletnou rekonštrukciou podkrovia sa vytvoria nové priestory pre depozit. 

Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu objektu tzv. Prachárne, bývalého skladiska pušného prachu na 

okraji Banskej Štiavnice, ktorý sa po stáročia používal na trhacie práce v podzemí. V tomto 

objekte po jeho rekonštrukcii pribudnú ďalšie expozičné priestory Slovenského banského 

múzea. 

    Nezanedbateľným, i keď z hľadiska objemu finančných prostriedkov menším príspevkom 

do rozpočtu múzea, sú však aj projekty, ktoré môžu v rámci všeobecne- záväzných nariadení 

podporiť Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a  Mesto Banská Štiavnica. SBM poda-

lo v roku 2013 jeden projekt na  BBSK, ktorý nebol podporený.  Mesto Banská Štiavnica 

podporilo jeden projekt „Kultúrny rok v SBM“ v celkovej výške 1 000,00 €, ktorým sa 

podporila realizácia troch významných podujatí organizovaných SBM („Starý zámok de-

ťom“ „Stretnutie generácií“ a  „Štiavnický vianočný jarmok“). 

  SBM taktiež podalo v spolupráci s občianskym združením Iniciatíva za živé mesto dva pro-

jekty na MK SR v celkovej výške 6 000,- € (výstava „Krotenie živlov“ a „(Ne)zabudnutí auš-

níci“), ktoré boli podporené. 

  Slovenské banské múzeum sa bude aj naďalej snažiť vyhľadávať a pripravovať také projek-

ty, ktoré by pomohli zmierniť zložitú situáciu vo financovaní, a to najmä výberom takých 

investičných zámerov a cieľov, ale aj takých podujatí, ktoré budú podporovať jednak záchra-

nu kultúrneho dedičstva, upevňovať environmentálnu výchovu, ale aj neustále zlepšovať po-

skytovanie služieb pre návštevníkov múzea 
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V.   ROZPOČET 

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 

 

Názov účtovnej jednotky Slovenské banské múzeum 

Sídlo účtovnej jednotky Kammerhofská 2, 969 01  Banská Štiavnica  

Dátum založenia/zriadenia  1.1.1999 

Spôsob založenia/zriadenia Rozhodnutie ministra životného prostredia Slo-

venskej republiky z 1. januára 1999 č. 1/1999-

5.3 o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského 

banského múzea  

Názov zriaďovateľa Ministerstvo životného ústredia SR  

Sídlo zriaďovateľa Námestie Ľ. Štúra 1, 969 01  Banská Štiavnica  

IČO 35998652 

DIČ 2021131189  

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Slovenské  banské  múzeum je špecializovanou  

organizáciou, ktorá  cieľavedome zhromažďuje, 

ochraňuje, vedecky a  odborne  spracováva, vyu-

žíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťa-

hom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníc-

tva, príbuzných banských odborov, geológie, 

ochrany nerastov, vývoja banských miest a ob-

lastí na Slovensku, osobitne Banskej Štiavnice 

ako svetového dedičstva a Chránenej krajinnej 

oblasti Štiavnické vrchy. 

 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej 

závierky  

    riadna 

    mimoriadna  

 

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ PhDr. Jozef Labuda, CSc.  

Zástupca štatutárneho orgánu /meno 

a priezvisko/ 

Ing. Peter Zorvan, PhD.  

Priemerný počet zamestnancov počas úč- prepočítaných – 63,5;  fyzických – 64   
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tovného obdobia 

Organizačné členenie účtovnej jednotky  Príloha č. 1  

 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti                                                                         áno            

  nie 

 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu úč-

tovnému obdobiu                                                                                        áno              

nie 

 

 

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral.   

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú: 

  úroky  

  realizované kurzové rozdiely, 

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania. 

    

       Dlhodobý    majetok   nadobudnutý    bezodplatným    prevodom    pri     splynutí,   

zlúčení,                   

       rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol  

v účtovníctve.  

       Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.   

       Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti – prechodné zníženie hodnoty majetku sa 

vyjadruje vytvorením opravnej položky. 

 

b) Zásoby  

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali.   

 

c) Pohľadávky 

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  

Opravné položky sa netvorili, nakoľko nevznikol dôvod. 

 

d) Peňažné prostriedky a ceniny 

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

 

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období  
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Pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich 

období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 

f) Záväzky 

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Pri inventarizácii sme nezistili 

žiadne rozdiely.  

 

g) Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe 

zásady opatrnosti t. z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej 

výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.  

 

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich 

období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  
 

i) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 
 

j) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným 

výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou 

bankou Slovenska. Kurzové straty  účtujeme  do nákladov a kurzové zisky do výnosov: 

- v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu; 

- v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  
 

k) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávate-

lia   sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zá-

sob, nákladov. 
 

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené 

tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu je-

ho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné od-

pisy sa zaokrúhľujú matematicky na euro centy. Metóda odpisovania sa používa lineárna. 

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: 

 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 4 ¼ 

2 6 1/6 

3 12 1/12 

4 20 1/20 

 

 

Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 1.700 EUR a nižšia, ktorý podľa 

rozhodnutia múzea nie je dlhodobým hmotným majetkom, účtujeme ho do nákladov na 

účet 501 – Spotreba materiálu.   
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Čl. III 

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

 

A  Neobežný majetok  

I.   Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  

 

1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v  EUR/ 

a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 

súvahy 

OC  

k 31.12.2012 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

OC  

k 31.12.20

13 

Pozemky 031 012 402.148,15    402.148,15 

Umelecké diela a 

zbierky 

032 013      

Predmety z drahých 

kovov 

033 014 28.793,29    28.793,29 

Stavby 021 015 873.879,39    873.879,39 

Samostatné hnuteľ-

né veci a súbory 

hnut. vecí 

022 016 150.981,38    150.981,38 

Dopravné prostried-

ky 

023 017 99.051,27    99.051,27 

Základné stádo 

a ťažné zvieratá 

026 019      

Drobný DHM 028 020 156.733,93    156.733,93 

Ostatný DHM 029 021 30.168,65     30.168,65 

Spolu   1.741.756,06 

 

   1.741.756,06 

 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Oprávky, 

OP  

k  

31.12.2012 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

Oprávky, 

OP k  

31.12.201

3 

OP k pozemkom 092 012      

OP k umeleckým  

dielam a zbierkam 

092 013      

OP k predmetom 

z drahých kovov 

092 014      

Oprávky a OP 

k stavbám 

081 

092 

015 43.352,15 5.308,56   48.660,71 

Oprávky a OP k samo-

statným hnuteľným 

veciam a súb. hn. V. 

082 

092 

016 111.505,00 19.501,00   131.006,0

0 
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Oprávky a OP 

k dopravným  pro-

striedkom  

083 

092 

017 91.951,39 6.508,21   98.459,60 

Oprávky a OP 

k základnému stádu 

a ťažným zvieratám 

086 

092 

019      

Oprávky a OP 

k drobnému DHM 

088 

092 

020 131.209,39 7.958,36   139.167,7

5 

Oprávky a OP 

k ostatnému DHM 

089 

092 

021 10.435,79    10.435,79 

Spolu   388.453,72 39.276,13   427.729,8

5 

 

 

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 

súvahy 

Zostatková  

hodnota 

 k 31.12.2012 

Zostatková  

hodnota 

 k 31.12.2013 

ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 402.148,15 402.148,15 

ZH umeleckých diel 

a zbierok 

/032/ - /092/ 013   

ZH predmetov z drahých 

kovov 

/033/ - /092/ 014 28.793,29 28.793,29 

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 830.527,24 825.218,68 

ZH samostatných hnuteľ-

ných veci a súborov hnu-

teľných. vecí 

/022/ - /082+092/ 016 39.476,38 19.975,38 

ZH dopravných prostried-

kov 

/023/ - /083+092/ 017 7.099,88 591,67 

ZH pestovateľských celkov 

trvalých porastov 

/025/ - /085+092/ 018   

ZH drobného DHM /028/ - /088+092/ 020 25.524,54 17.566,18 

ZH ostatného DHM /029/ - /089+092/ 021 19.732,86 19.732,86 

Spolu   1.352.302,34 1.314.026,21 

 

2. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v EUR/ 

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU 

Názov Účty Riadok 

súvahy 

KZ  

k 31.12.2012 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

- 

Presuny 

+ / - 

KZ  

k 31.12.2013 

Obstaranie DNM  041 009      

Obstaranie DHM 042 022 261.645,79 132.799,82  0 394.445,61 
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Obstaranie DFM 043 032      

Spolu   261.645,79 132.799,82  0 394.445,61 

 

 

3. Spôsob a výška poistenia majetku 

Havarijné poistenie motorových vozidiel  až do výšky – cena obvyklá pre značku v danom 

regióne, spoluúčasť 5 %, min. 165,97 € 

Pripoistenie:  

- trvalé následky úrazu  3.983,27 € 

- smrť následkom úrazu  1.991,64 € 

- poškodenie čelného skla     881.53 € 

Havarijné poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže 

Povinné zmluvné poistenie    

Poistenie zodpovednosti za škodu        292,50 € 

  

 

4. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v EUR/ 

Slovenské banské múzeum nemá majetok, na ktorý má vlastnícke právo.  

 

 

5. Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo  

   

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka 

vlastnícke právo 

Suma v EUR 

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/ 1.708.699,01 

Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľ-

ností, pričom účtovná jednotka majetok užíva 
 

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na zákla-

de zmluvy o výpožičke 
 

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu  

 

 

 

 

 

B Obežný majetok  

I.   Zásoby 

1. Opravné položky k zásobám v EUR /riadky 035 až 039 súvahy/:   

 

Položka zásob Riadok 

súvahy 

Hodnota 

v EUR 

k 31.12. 

2012 

Tvorba 

+ 

Zníženie  

- 

Zrušenie 

-  

Hodnota 

v EUR 

k 31.12. 

2013 

Opis dôvodov 

tvorby, zníže-

nia, zrušenia 

OP k zásobám 

materiál 35 4.971,76 4.921,31 2.193,75  7.699,32  

tovar 39 135.577,20 57.424,64 61.135,20  131.866,64  

Spolu  140.548,96 62.345,95 63.328,95  139.565,96  
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II.  Pohľadávky 

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/ 
 

Pohľadávky Riadok 

súvahy 

Hodnota pohľadá-

vok 

v EUR  

Opis 

Pohľadávky z nájmu 78 9.547,23  

Spolu  9.547,23  

 

Opravné položky sme netvorili.  

 

 

2. Pohľadávky podľa doby splatnosti v EUR /riadky 048 a 060 súvahy/:   

 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR  

k 31.12.2013 

Hodnota v EUR  

k 31.12.2012 

Pohľadávky v lehote splatnosti 32.574,80 28.606,86 

; 9.547,23 7.397,16 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 

a 060) 
42.122,03 36.004,02 

 

 

3. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR /riadky 048 a 060 súvahy/:   

 

Pohľadávky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Hodnota v EUR  

k 31.12.2013 

Hodnota v EUR  

k 31.12.2012 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splat-

nosti do 1 roka 

37.707,22 25.174,13 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splat-

nosti od 1 roka do 5 rokov 

 6.216,37 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splat-

nosti dlhšou ako 5 rokov 

4.414,81 4.613,52 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 42.122,03 36.004,02 

 

 

III.  Časové rozlíšenie  

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budú-

cich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/ 

 

Opis položky časo-

vého rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Hodnota 

k 31.12.2012 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota 

k 31.12.2013 

Náklady budúcich 

období 

spolu z toho: 

 51,28 

 

624,36 51,28 624,36 
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Príjmy budúcich 

období  spolu 

z toho:  

     

      

Spolu  51,28 624,36 51,28 624,36 

 

Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 

 

A Vlastné imanie  

I.  Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/ 

 

Názov položky Hodnota  

v EUR 

 k 31.12.2012 

Zvýšenie 

+ 

Zníženie 

- 

Presun 

+ / - 

Hodnota  

v EUR 

k 31.12.2013 

Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých 

rokov 

151.553,63 119,74 34.375,37  117.058,55 

Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie 

- 34.375,37    - 17.072,52 

Spolu 117.178,26 119,74 34.375,37  99.986,03 

 

II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých po-

ložiek   /v EUR/ 

 

Názov položky Opis zmien jednotlivých položiek vlastného 

imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, 

opravy významných chýb minulých rokov 

Zákonný rezervný fond  3.895,84 

 

 

B Záväzky 

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/ 

 

Položka rezerv Výška  

v EUR k 

 31.12.2012 

Tvorba 

+ 

Zníženie 

- 

Zrušenie 

- 

Výška 

v EUR 

k  

31.12.2013 

Predpokla-

daný rok 

použitia 

rezerv 

Ostatné dlhodobé  

rezervy  

      

Pokuty a penále       

Prebiehajúce a hroziace 

súdne spory 

      

Stratové zmluvy 

a nevýhodné zmluvy 

      

Náklady na uvedenie pre-

najatého majetku do pred-
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chádzajúceho stavu 

Iné        

Spolu       

Rezervy zákonné krát-

kodobé 

      

Mzdy za dovolenku vrá-

tane sociálneho zabezpe-

čenia 

12.111,59 11.166,72 12.111,59  11.166,72 2014 

Odmeny členom orgánov 

účtovnej jednotky 

      

Odmeny a prémie       

Nevyfakturované dodávky 

a služby 

      

Odstupné zamestnancom       

Vyplácanie odchodného, 

vyplácanie - životné jubi-

leá, pracovné jubileá a iné 

plnenia pre zamestnancov 

      

Náklady na zostavenie, 

overenie, zverejnenie úč-

tovnej závierky a výročnej 

správy týkajúcej sa vyka-

zovaného obdobia 

      

Členské príspevky do 

zväzov, spolkov, komôr  

a podobne 

      

Iné       

Spolu 12.111,59 11.166,72 12.111,59  11.166,72 2014 

Ostatné krátkodobé re-

zervy  

      

Provízie obchodným zá-

stupcom  

      

Iné       

Spolu       

 

II. Záväzky  

1. Záväzky podľa doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:   

 

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v EUR  

k 31.12.2013 

Výška v EUR  

k 31.12.2012 

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu 

z toho  

173.716,02 130.956,42 

Záväzky v lehote splatnosti 171.199,23 130.956,42 

Záväzky po lehote splatnosti  2.516,79  
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Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu 

z toho 

2.613,28 1.309,93 

Záväzky v lehote splatnosti 2.613,28 1.309,93 

Záväzky po lehote splatnosti    

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 

a 151) 
176.326,30 132.266,35 

 

 

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:   

 

Záväzky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Výška v EUR  

k 31.12.2013 

Výška v EUR  

k 31.12.2012 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti do 1 roka 

176.326,30 132.266,35 

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti od 1 roka do 5 rokov 

  

Záväzky so zostatkovou dobou 

splatnosti dlhšou ako 5 rokov 

  

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 

a 151) 
176.326,30 132.266,35 

 

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy  

a) Záväzky zo sociálneho fondu  /v EUR/  

 

Sociálny fond Rok 2013 Rok 2012  

Stav  k 1.januáru  1.309,93 88,03 

Tvorba sociálneho fondu 5.798,96 5.017,50 

Čerpanie sociálneho fondu 4.495,61 3.795,60 

Stav k 31.decembru 2.613,28 1.309,93 

 

 

III. Časové rozlíšenie  

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budú-

cich                období podľa jednotlivých položiek súvahy  /v EUR/ 

 

Opis položky časové-

ho rozlíšenia 

Riadok 

súvahy 

Hodnota 

k 31.12.2012 

Prírastky 

+ 

Úbytky 

-  

Hodnota 

k 31.12.2013 

Výdavky budúcich 

období spolu z toho: 

181 0 0 0 0 

Výnosy budúcich ob-

dobí spolu z toho: 

182 122.462,64  21.508,77 100.953,87 

Spolu  122.462,64  21.508,77 100.953,87 
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2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v EUR/ 

 

Kapitálový 

transfer 

Stav záväzku 

k 31.12.2012 

Príjem 

kapitálo-

vého 

transferu 

Zúčtovanie do 

výnosov bežného 

účtovného obdobia 

Zúčtovanie do 

výnosov bu-

dúcich období 

Stav záväzku 

k 31.12.2013 

 122.462,64  21.508,77 0 100.953,87 

Spolu 122.462,64  21.508,77 0 100.953,87 

 

 

Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  

 

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 

 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v EUR  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 236.995,57 

 604 – Tržby za predaný tovar 44.272,81 

Aktivácia  621 – Aktivácia materiálu a tovaru  0 

Ostatné výnosy 641 – Tržby z predaja DHM a DNM 0 

 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

46.221,47 

Zúčtovanie rezerv  a opravných 

položiek  

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

 

Výnosy z transferov 

a rozpočtových príjmov  

681 – Výnosy z bežných transferov 

zo štátneho rozpočtu 

552.976,64 

 682 – Výnosy z kapitálových transfe-

rov zo štátneho rozpočtu 

14.487,19 

 683 – Výnosy z bežných transferov 

od ostatných subjektov verejnej sprá-

vy  

1.000,00 

 685 – Výnosy z bežných transferov 

od Európskych spoločenstiev 

0 

 688 – Výnosy z kapitálových transfe-

rov od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy 

21.508,77 

 

Spolu  917.462,45 
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2. Výnosy  v členení podľa rozpočtových programov /v EUR/ 

 

Rozpočtový program Popis výnosov /číslo účtu a názov/  Suma v EUR  

0750403 602 – Tržby z predaja služieb 236.995,57 

0750403 604 – Tržby za predaný tovar 44.272,81 

0750403 621 – Aktivácia materiálu a tovaru  0 

0750403 641 – Tržby z predaja DHM a DNM 0 

0750403 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej 

činnosti 

46.221,47 

0750403 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

0 

0750403 681 – Výnosy z bežných transferov 

zo štátneho rozpočtu 

552.976,64 

0750403 682 – Výnosy z kapitálových transfe-

rov zo štátneho rozpočtu 

14.487,19 

0750403 683 – Výnosy z bežných transferov 

od ostatných subjektov verejnej sprá-

vy  

1.000 

0750403 685 – Výnosy z bežných transferov 

od Európskych spoločenstiev 

0 

0750403 688 – Výnosy z kapitálových transfe-

rov od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy 

21.508,77 

 

Spolu  917.462,45 

 

 

3. Náklady  - popis a výška významných položiek /v EUR/ 

 

Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v EUR  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  32.011,35 

 502 – Spotreba energie 141.718,41 

 504 – Predaný tovar 43.619,81 

Služby  511 – Opravy a udržiavanie 3.838,85 



87 

 

 512 – Cestovné 1.961,92 

 513 – Náklady na reprezentáciu  454,67 

 518 – Ostatné služby  37.841,35 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  430.153,91 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 145.426,38 

 527 – Zákonné sociálne náklady 29.880,20 

Dane a poplatky  532 – Daň z nehnuteľností 10.137,44 

 538 – Ostatné dane a poplatky 1.719,57 

Ostatné náklady na prevádzkovú 

činnosť 

548 – Ostatné náklady na prevádzko-

vú činnosť 

13.699,35 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 – Odpisy DNM a DHM 44.091,22 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 

a zúčtovanie  

553 – Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

11.166,72 

Dane z príjmov 591 – Splatná daň z príjmov 8.452,34 

Spolu  956.173,49 

 

 

4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v tis. Sk/ 

 

Rozpočtový program Popis nákladov /číslo účtu a názov/  Suma v EUR  

0750403 501 – Spotreba materiálu  32.011,35 

0750403 502 – Spotreba energie 141.718,41 

0750403 504 – Predaný tovar 43.619,81 

0750403 511 – Opravy a udržiavanie 3.838,85 

0750403 512 – Cestovné 1.961,92 

0750403 513 – Náklady na reprezentáciu  454,67 

0750403 518 – Ostatné služby  37.841,35 

0750403 521 – Mzdové náklady  430.153,91 

0750403 524 – Zákonné sociálne poistenie 145.426,38 

0750403 527 – Zákonné sociálne náklady 29.880,20 

0750403 532 – Daň z nehnuteľností 10.137,44 

0750403 538 – Ostatné dane a poplatky 1.719,57 

0750403 548 – Ostatné náklady na prevádzko-

vú činnosť 

13.699,35 
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0750403 551 – Odpisy DNM a DHM 44.091,22 

0750403 553 – Tvorba ostatných rezerv 

z prevádzkovej činnosti 

11.166,72 

0750403 591 – Splatná daň z príjmov 8.452,34 

Spolu:   956.173,49 

 

 

5. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v EUR/ 

 

Číslo 

účtu 

Tržby a výrobné náklady  

príspevkových organizácií 

Číslo 

riadku 

Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne  

predchádzajúce  

účtovné obdobie 

a b c 1 2 

601 Tržby za vlastné výrobky 001   

602 Tržby z predaja služieb 002 236.995,57 237.645,92 

604 Tržby za tovar 003 44.272,81 40.496,52 

504 Predaný tovar  004 43.619,81 40.252,63 

 Tržby celkom /001+002+003-004/ 005 237648,57 237889,81 

 

501 Spotreba materiálu 006 32.011,35 41.083,89 

502 Spotreba energie 007 141.718,41 132.844,05 

503 Spotreba ostatných neskladovateľ-

ných dodávok 

008   

511 Oprava a udržiavanie 009 3.838,85 6.518,28 

512 Cestovné 010 1.961,92 1.226,67 

513 Náklady na reprezentáciu  011 454,67 676,89 

518 Ostatné služby 012 37.841,35 41.405,12 

521 Mzdové náklady 013 430.153,91 404.517,82 

524 Zákonné sociálne poistenie 014 145.426,38 134.307,58 

525 Ostatné sociálne poistenie 015   

527 Zákonné sociálne náklady  016 29.880,20 26.741,32 

528 Ostané sociálne náklady  017   

531 Daň z motorových vozidiel 018   

532 Daň z nehnuteľností 019 10.134,07 10.134,07 

538 Ostatné dane a poplatky 020 1.719,57 2.419,88 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného ma- 021 41.435,63 44.091,22 



89 

 

jetku a dlhodobého hmotného majet-

ku   

 Výrobné náklady celkom /r.006 až 

r.021/ 

022 876.576,31 845.966,79 

 

 

Čl. VI 

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy  
 

1. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy 

/v EUR/ 
 

Názov zostatku  

v členení podľa 

štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 

134 až 139/ 

Stav  

záväzku k 

 31.12.2012 

Druh  

transferu 

/bežný, 

kapitálový/ 

Príjem   

bežného/ 

kapitálo-

vého 

transferu 

 

+ 

Zúčtovanie  

do výnosov 

bežného 

účtovného 

obdobia 

- 

Zúčtovanie  

do výnosov 

budúcich 

období  

/účet 384/ 

- 

Stav  

záväzku k  

31.12.2013 

z dôvodu 

prijatých 

transferov 

Zúčtovanie trans-

ferov ŠR 1.447.586,97 
Kapitálový 

Bežný 

440.001,00 

94.807,36 

14.487,19 
(odpisy) 

 
 1.967.908,14 

Spolu  1.447.586,97  534.808,36 14.487,19  1.967.908,14 

 

 

Čl. VII 

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

1. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 

Materiál v skladoch civilnej 

ochrany 

 66,55 760 

Národné kultúrne pamiatky  5.883.314,37 760 

 

 

Čl. VIII 

Informácie o iných aktívach a iných pasívach 

 

I. Iné aktíva a iné pasíva  

1. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v 

EUR/ 

 

Nový zámok 

Kammerhof 

Berggericht 

Starý zámok a veža 

Klopačka 
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Komplex pamiatkových budov – Galéria J. Kollára 

 

 

Čl. X 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

 

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Oznámením záväzných ukazovateľov dňa 

25.1.2013 a upravený Rozpočtovými opatreniami č. 1,2,3,4,5/2013  

 

Príjmy bežného rozpočtu v EUR  

Zdroj Názov  Schválený rozpo-

čet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2013 

111 Bežný transfer 

 

458,784,00 

 

647.784,00 

 

647.784,00 

 

 

45 Iné príjmy 289.500,00 446.000,00 436.675,48 

Spolu  748.284,00 1.093.784,00 1.084.459,48 

 

 

Výdavky bežného rozpočtu v EUR  

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zme-

nách 

Skutočnosť 

 k 

31.12.2013 

0750403 111 Bežné výdavky 458.784,00 647.784,00 552.976,64 

0750403 45 Bežné výdavky 289.500,00 446.000,00 431.034,00 

Spolu   748.284,00 1.093.784,00 984.010,64 

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR  

Zdroj Názov  Schválený rozpo-

čet 

Rozpočet  

po zmenách 

Skutočnosť 

 k 31.12.2013 

111 Kapitálový transfer 0 440.001,00 440.001,00 

Spolu  0 440.001,00 440.001,00 

 

Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR 

Program Zdroj Názov výdavku Schválený 

rozpočet 

Rozpočet  

po zme-

nách 

Skutočnosť 

 k 

31.12.2013 

0750403 111 Kapitálové výdavky 0 440.001,00 112.324,78 

Spolu   0 440.000,00 112.324,78 
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Čl. XI 

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-

vierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 

 

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná                        

závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 

Nenastali skutočnosti, ktoré by ovplyvnili účtovnú závierku.  
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VI. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

 

Vedenie organizácie zabezpečuje riaditeľ, ktorý riadi tri odbory: Muzeálnych činností, 

Ekonomicko-investičný, Marketingu, environmentálnej výchovy a Geoparku. V jednotlivých 

oddeleniach sú začlenení zamestnanci podľa popisu ich práce. Zmena modelu riadenia orga-

nizácie vyplynula z reálnych potrieb a v prípade osvedčenia bude zachovaná aj v budúcnosti. 

SYSTEMATIZOVANÉ PRACOVNÉ MIESTA K 31.12.2013 

RIADITEĽ MÚZEA 

PhDr. Jozef Labuda, CSc.   - archeológ 

 

ÚTVAR RIADITEĽA 

Beata Babiaková      - asistentka riaditeľa, sekretariát 

Ľudmila Ivaničová   - PaM 

ODBOR MUZEÁLNYCH ČINNOSTÍ 

 

Banské múzeum v prírode 

Ing. Ondrej Michna         - vedúci, odborný pracovník – baníctvo a príbuzné odbory 

Bc. Daniel Harvan                 - správca depozitu 

Ján Baláž   - pracovník banskej údržby 

Vladimír Najšel  - pracovník banskej údržby 

Oto Vavrík   - lektor, pracovník banskej údržby 

Jozef Jablonka  - lektor, pracovník banskej údržby    

Bernardína Molnárová - upratovačka 

Píš  Roland   - lektor, pokladník 

Lupták Rastislav  - lektor od 7.5.2013 do 7.8.2013 

Mgr.Zuzana Slobodová - lektor od 1.6.2013 do 31.10.2013 

Michaela  Nemcová  - lektor od 7.8.2013 do 31.10.2013 

Oddelenie banskej techniky 

Ing. Magdaléna Sombathyová - Zástupca riaditeľa, vedúca, odborná pracovníčka – 

banská technika  

Zdena Slezáková  - správca depozitu 

Ing. Lubomír Lužina              - odborný pracovník – baníctvo a príbuzné odbory 

Mgr. Gabriela Marková - samostatná pracovníčka, lektorka 

Beata Babiaková  - samostatná pracovníčka, lektorka 

Ingrid Dobrovičová  - domovník, upravovačka 

Dagmar Cimmermanová - upratovačka 

Eva Hrnčiarová  - archivár 

 

Oddelenie geológie 

Mgr. Peter Jancsy  - vedúci, odborný pracovník – geológ 

Blanka Skaviniaková  - správca depozitu 

Želmíra Kmetíková  - lektor 

Lýdia Glaubaufová  - upratovačka 
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Oddelenie histórie 

Mgr. Eva Lovásová  -  historik 

Mgr. Zuzana Denková - vedúca, etnológ 

Ján Pivarč   - správca depozitu 

RNDr. Eva Matoušeková - samostatná pracovníčka, lektorka do 31.10.2013 

Bc. Peter Orčík                       - lektor   

Mgr. Ivana Čengerová - lektorka do 1.11.2013 

Bc. Ivana Liďáková  - lektorka   

Janka Buzalková  - upratovačka 

Božena Výbochová  - upratovačka 

Mária Kohútová  - upratovačka 

 

Galéria Jozefa Kollára 

Ing. arch.Iveta Chovanová - vedúca,  odborný pracovník   

Mgr. Marta Kováčová - správca depozitu, kontrolný pracovník 

Jarmila Šimková  - upratovačka 

Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, archív 

 

Mgr. Adriana Matejková, PhD. - vedúca oddelenia,  odborná pracovníčka - staré tlače 

Mária Gallová  - ústredná dokumentácia zbierok, predseda komisie pre 

tvorbu zbierok 

Renáta Štrbová  - dokumentátorka, fotoarchív 

Katarína Patschová  - fotografka 

Valerián Vavrín  - knihovník 

Alžbeta Rumanová  - konzervátorka neplatené voľno od 1.1.2013 do 31.12.2013 

Zuzana Feherpatakyová - konzervátorka 

Ingrid Valachová  - konzervátorka 

ODBOR MARKETINGU , ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A GEOPARKU 

Ing. Peter Zorvan, PhD.  - zástupca riaditeľa ,vedúci, marketing, ÚO 

Mgr. Anna Ďuricová  - environmentálna výchova, práca s mládežou 

Marika Tomeková                  - styk z verejnosťou 

Mgr. Petra Páchniková - styk s verejnosťou, marketingový pracovník od 1.6.2013  

Martina Chmelárová  - informátorka, lektorka 

Jozef Čabák   - elektrikár 

Milan Brnák   - údržbár 

Lubomír Sásik  - údržbár, nákupca, vodič 

ODBOR EKONOMICKO-INVESTIČNÝ 

Ing. Lýdia Hojáková           - vedúca, ekonóm – materská dovolenka 

Ing. Janka Daubnerová          - vedúca, ekonóm od 1.2.2013 do 25.4.2013 

Janka Binderová             - vedúca, ekonóm od 2.5.2013   

Iveta Petáková  - účtovníčka 

Eva Píšová   - majetok, autodoprava, sklady 
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Oddelenie vlastnej ochrany 

Ivan Chladný              - vedúci VO 

Jozef Kašiar   - strážnik 

Marián Hudačko  - strážnik 

Jozef Valda         - strážnik 

Zdeno Sentinek  - strážnik 

Stanislav Polkoráb  - strážnik 

Ján Brigant   - strážnik do 15.12.2013 

Pavol Novák   - strážnik 

Alexander Ladziansky - strážnik do 30.10.2013 

Ján Palovič   - strážnik   

Ľubomír Koleda  - strážnik   

Radoslav Bukát  - strážnik od 1.11.2013 
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VII. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

7.1. NÁVŠTEVNOSŤ A MARKETING SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA 

1.VYHODNOTENIE NÁVŠTEVNOSTI ZA ROK 2013 
 

Návštevnosť expozícií je jedným z rozhodujúcich zdrojov vlastných príjmov Sloven-

ského banského múzea, preto jej sledovaniu a operatívnemu prijímaniu potrebných rozhodnu-

tí venuje vedenie múzea mimoriadne veľkú pozornosť.  

 

Tabuľka č. 1: Prehľad  návštevnosti stálych expozícií SBM a príležitostných výstav 

v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012.  

 

NÁVŠTEVNOSŤ  V EXPOZÍCIÁCH SBM  V ROKU 2013 V POROVNANÍ S ROKOM 2012 

Rok 2013 Kam

m. 

GJK Geol. SZ NZ BMP Gla

n. 

Mich

.l 

Výst. Spolu Mesiace Rok 2012 

Január 101 44 103 177 117 11 7 115 103 778 Január 874 

Február 124 85 175 204 136 175 41 84 189 1213 Február 1010 

Marec 419 53 350 512 539 456 183 230 350 3092 Marec 3287 

¼  roka 644 182 628 893 792 642 231 429 642 5083 ¼  roka 5171 

Apríl 331 112 323 924 774 1214 93 179 323 4273 Apríl 5114 

Máj 1326 139 718 1872 1723 4522 77 391 718 11486 Máj 12124 

Jún 847 368 1178 2163 2507 5898 134 570 1178 14863 Jún 13747 

½ roka 3148 801 2847 5852 5796 1227

6 

535 1569 2861 35705 ½ roka 36156 

Júl 671 269 894 2517 2770 5628 189 1366 894 15198 Júl 15538 

August 794 267 1059 3679 3234 7297 191 1814 120 18463 August 17182 

September 257 379 837 1249 1347 2766 72 611 837 8355 Septem-

ber 

7587 

¾ roka 4870 1716 5637 13297 1314

7 

2796

7 

987 5360 4712 77721 ¾ roka 76463 

Október 367 395 836 1151 1029 2538 73 491 836 7716 Október 6677 

November 458 523 381 899 372 608 95 289 381 4006 Novem-

ber 

3015 

December 122 336   90 362 140 211 29 160  90 1540 December 1329 

Spolu:I-

XII. 2013 

5817 2970 6944 15709 1468

8 

3132

4 

118

4 

6300 6019 90983   

Spolu:I-

XII. 2012 

5493 861 7393 17270 1543

4 

3315

3 

138

2 

5188 1302 87484 Spolu I.-

XII.2012 

87484 

Roz-

diel:13/12 

+324 +210

9 

 -449 - 1561 -746 -1829 -198 +111

2 

+471

7 

+3499 Rozdiel 

13/12 

 

I-XII/2013 NÁVŠTEVNOSŤ BEZ VÝSTAV 84964 -1218 86182 

Zahranič-

ní: 

1647 161 1115 5013 2394 3633 571 1013 774 16321 +1978 14343 

Neplatiaci: 835 1125 625 940 984 2113 129 20 463 7234 -1481 8715 

Do18rokov: 2214 1276 2744 2128 1616 8981 157 309 2076 21501 +405 21096 
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 V roku 2013 navštívilo expozície múzea 90 983 návštevníkov, oproti roku 2012 je to 

o 3 499 návštevníkov viac, čo predstavuje oproti vlaňajšiemu roku nárast o 4,0 %. V tomto 

štatistickom výkaze je zahrnutá návštevnosť expozícií, príležitostných výstav, ale i rôznych 

podujatí, ktoré sa uskutočňujú v SBM, ako je napríklad Noc múzeí a galérií, Festival kumštu 

remesla a zábavy, Festival peknej hudby, Noci na Starom zámku, Rozlúčka so školským ro-

kom, Stretnutie generálií a iné podujatia organizované SBM.  

 

Tabuľka  č. 2: Porovnanie celkovej návštevnosti stálych expozícií a výstav SBM  

v posledných 5 rokoch.  

 

NÁVŠTEVNOSŤ 2013    2012    2011   2010    2009 

 Expozície + výstavy 90 983   87 484   82 471 85 310 87 422 

 

V percentuálnom vyjadrení najväčší pokles dosiahla Glanzenberg štôlňa (-14,33%), 

ďalej Starý zámok (-9,04%), Geológia (-6,07%), BMP (-5,52) a Nový zámok (-4,83%). Šta-

tisticky najvýraznejší nárast návštevnosti zaznamenala návšteva výstav (+362,29%), 

ďalej Galéria Jozefa Kollára (+244,95%),  Michal štôlňa (+21,43%) a Baníctvo na Slo-

vensku (+5,9%). V tejto súvislosti by sa žiadalo, aby pracovníci v spoločnom Informačnom 

centre SBM a Mesta B. Štiavnica a lektori jednotlivých expozícií SBM potenciálnym náv-

števníkom neustále ponúkali prehliadkové možnosti a doslova, aby podnietili aj ich zveda-

vosť a záujem o prehliadky expozícií SBM.  

Pre porovnanie, už niekoľko rokov sa SBM osvedčujú prenájmy niektorých lukratív-

nych miestností Starého zámku a Kammerhofu na rôzne semináre, firemné akcie, spolo-

čenské stretnutia i svadobné obrady.  

Hodnotenie a rozbor návštevnosti v roku 2013  však jednoznačne potvrdili, že najmä 

v mimosezónnom období sa najväčší záujem turistov sústreďuje na víkend, respektíve koniec 

týždňa.  

 

 

 

2.VYHODNOTENIE TRŽIEB ZO VSTUPNÉHO ZA ROK 2013 

 

Tabuľka č. 3: Prehľad tržieb zo vstupného a fotografovania v expozíciách  
 

Tržby zo vstupného 2013 2012 2011 2010 2009 

Tržby spolu 172901,18 € 178507,57 € 158393,53 € 146728,93 € 131164,66 € 

Tržby bez výstav 172894,18 € 178488,97 € 158308,33 € 144602,83 € 129386,90 € 
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Tabuľka č. 4: Prehľad o tržbách zo vstupného v jednotlivých expozíciách SBM v roku 

2013 a porovnanie s rokom 2012. 

 

 

 

Vlastné príjmy múzea (vstupné, prenájmy, predaj upomienkových predmetov a publi-

kácií apod.) predstavujú zhruba 27 % z celkového rozpočtu SBM. Z toho najväčší, tak-

mer 38 % podiel pripadá na tržby zo vstupného, spolu s poplatkom za možnosť fotogra-

fovania, resp. filmovania v expozíciách. Preto sa, spolu s návštevnosťou, veľká pozor-

nosť venuje aj sledovaniu vývoja tržieb a ich efektívnemu zabezpečovaniu.  

Slovenské banské múzeum však v roku 2013, aj napriek pretrvávajúcej kríze dokázalo 

utŕžiť zo vstupného do expozícií a z poplatkov za fotenie 172901,18 €, čo je oproti roku 2012 

menej len o 5 606,39 € a predstavuje pokles o 3,14 %. 

  

Táto skutočnosť znamená, že v nasledujúcich rokoch bude potrebné vo zvýšenej miere 

sa venovať zvyšovaniu  návštevnosti a príjmom zo vstupného. Naďalej je potrebné venovať 

neustálu pozornosť skvalitňovaniu lektorských služieb a to tak po odbornej, ako aj formálnej 

stránke komunikatívneho vzťahu voči všetkým návštevníkom. Lektorské texty bude potrebné 

prispôsobiť vekovej i odbornej skladbe návštevníkov, upútať ich netradičnými a zaujímavými 

faktami a súčasne po návšteve jednej expozície ich motivovať aj na návštevu ďalšej.  

TRŽBY ZO VSTUPNÉHO V € V ROKU 2013 V POROVNANÍ S ROKOM 2012 
 

2013 Kamm GJK Geol. SZ NZ BMP Gla. Mich. Foto Výst. Spolu  Mes. 

Január 78,9 12,0 185,5 532,0 190,0 82,5 20,0 55,5 37,0 0,0 1193,4 Jan. 

Február 121,4 43,0 312,5 650,0 198,0 62,0 164,0 43,0 15,0 7,0 1615,9 Febr. 

Marec 353,0 0,0 579,0 1161,0 603,6 1607,5 456,0 115,0 45,0 0,0 4920,1 Mar. 

¼  roka 553,3 55,0 1077,0 2343,0 991,6 1752,0 640,0 213,5 97,0 7,0 7729,4 ¼  roka 

Apríl 313,0 3,0 508,5 1987,0 823,4 3222,4 304,0 105,5 75,0 0,0 7341,8 Apríl 

Máj 713,0 106,0 809,0 3908,0 1975,9 11232,5 228,0 195,5 155,0 0,0 19167,9 Máj 

Jún 651,0 174,5 1434,0 4159,75 2488,01 15348,5

5 

528,0 285,0 164,0 0,0 25068,81 Jún 

½ roka 2230,3 338,5 3828,5 12397,75 6278,91 31555,4

5 

1700,0 799,5 491,0 7,0 59307,91 ½ roka 

Júl 882,6 484,0 1548,0 6823,5 3727,9 17997,5

7 

684,0 683,0 372,0 0,0 33202,57 Júl 

August 1067,0 340,0 1809,5 9908,0 4407,3 24025,7 744,0 825,5 511,0 0,0 43638,0 Aug. 

September 343,0 207,5 1069,5 3454,0 1767,6 8613,4 264,0 305,5 192,0 0,0 16216,5 Sept. 

¾ roka 4522,9 1370,0 8255,5 32583,25 16181,7

1 

82192,1

2 

3392,0 2613,5 1566,0 7,0 152364,98 ¾ roka 

Október 394,1 241,0 905,0 2709,0 1066,5 6995,2 292,0 245,5 91,0 0,0 12939,3 Okt. 

November 298,9 282,0 474,5 1887,5 528,3 2003,7 388,0 138,0 17,0 0,0   6017,9 Nov. 

December 13,0 153,5 174,0 913,0 196,1 755,0 36,0 80,0 39,0 0,0   1579,0 Dec. 

1-12. 2013  

v € 

5228,9 2046,5 9809,0 38092,75 17972,6

1 

91946,0

2 

4108,0 3077,0 1713,0 7,0 172901,18 Tržba v € 

1-12. 2012 

v € 

5365,74 530,0 9112,5 37865,6 19694,2 97533,0

3 

4716,0 2585,0 2927,0 18,6 178507,57   

Rozdiel v € -136,84 +1516 

,5 

+696,5 +227,15 -1721 

,59 

-5587 

,01 

-608,0 +492,0 -1214 

,0 

-11,6 -5606,39  

Podiel v % 97,45% 386 

,13% 

107,64

% 

+100,6% 91,26% 94,27% 87,11% 119,03

% 

58,52% 37,63% 96,86%  

Rozdiel % -2,55% +286,13

% 

+7,64% +0,6% -8,74% -5,73% -12,89% +19,03% -41,48% -62,37% -3,14%                                 
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Medzi významné faktory vytvárania vzťahu k múzeu už od útleho detstva patrí aj pro-

jekt Škola v múzeu, ktorý sa konkrétne a pravidelne realizuje najmä v remeselníckej dielnič-

ke, vedenej Mgr. Annou Ďuricovou.  

 

 

Tabuľka č. 5. Prehľad návštevnosti na podujatiach Školy v múzeu - /Hráme sa na reme-

selníkov/ v roku 2013 a porovnanie s rokmi 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008. 

                                                                   

ROK Materské 

školy 

Základné 

školy 

Stredné 

 školy 

Vysoké 

 školy 

Verejnosť Letný 

tábor v 

múzeu 

Letná  

škola v 

 múzeu 

Spolu: 

2008 438 900  143 277 14 333 2.105 

2009 549 870  34 284 13 433 2.183 

2010 636 1025  25 117 14 266 2.192 

2011 703 1136 63 50 121 26 414 2.508 

2012 804 1264  17 220 14 369 2.688 

2013 802 1444 3 53 283 13 221 3.057 

 

Ako prezrádza tabuľka č. 5,  rok 2013 bol z hľadiska doterajšej návštevnosti v Škole 

v múzeu rekordným. V rámci tohto projektu Slovenské banské múzeum pravidelne navštevu-

jú celé organizované skupiny detí. V poslednom roku stúpol počet detí z materských škôl, ale 

aj žiakov zo základných škôl hlavne počas celého školského roku. Podrobné hodnotenie je 

zaznamenané v časti tejto výročnej správy, ktorá je venovaná práve Škole v múzeu.  

Na záver možno konštatovať, že aj rok 2013, ktorý v dôsledku pretrvávania hospodár-

skej krízy veľmi negatívne ovplyvnil cestovný ruch, sa v podmienkach Slovenského banské-

ho múzea neprejavil až tak dramaticky. Návštevnosť síce jemne stúpla o 3 499 návštevníkov, 

ale výnosy z tržieb zo vstupného klesli o 3,14 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 

čiastku 5 606,39 €, z dôvodu, že návštevníci SBM uprednostnili lacnejšie expozície. Napriek 

tejto skutočnosti právom patrí uznanie všetkým pracovníkom Slovenského banského múzea a 

najmä tým, ktorí počas celej náročnej letnej turistickej sezóny aj v r. 2013 dokázali nahradiť 

externe prijímaných lektorov a tak, zabezpečiť plnú prevádzku všetkých expozícií 

v exponovanej dobe letnej turistickej sezóny (LTS). Expozície SBM počas LTS navštívilo 

68 365 návštevníkov, čo bolo o 3 619 návštevníkov viac ako v roku 2012.  

 

 

3.VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY V EXPOZÍCIÁCH SBM V ROKU 2013 

 

Starý zámok       

11.10.2013   Účastníci osláv 20. Výročia zápisu historického mesta Banská Štiavnica a tech- 

                     nických pamiatok v jeho okolí do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO   

 

Mineralogická expozícia 

- veľvyslankyňa Bulharska, veľvyslanec USA 

- Jevgenij Sidorov-vulkanológ z Kamčatky, akademik Černyšev- Ruská akadémia vied, Mos-

kva, prof. Kovalenkev- Ruská akadémia vied, Moskva 

 

Glanzenberg štôlňa 

20.05.2013    Veľvyslankyňa Kubánskej republiky na Slovensku Loipa Sanchez Lorenzo 
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Baníctvo na Slovensku, Kammerhof 

28.11.2013    Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Doc. PhDr. Dušan Čaplovič,  

                      DrSc. 

 

7.2. SPOLUPRÁCA S VEDECKÝMI INŠTITÚCIAMI, ŠKOLAMI PRI PRIEŠENÍ 

VEDECKO-VÝSKUMNEJ, EXPOZIČNEJ, VÝSTAVNEJ, ENIVIRONMENTÁLNEJ 

A EDIČNEJ ČINNOSTI 

ODBORNÁ, METODICKÁ A PORADENSKÁ SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Národné 

osvetové centrum Bratislava, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský 

Mikuláš,  Slovenské technické múzeum Košice, Východoslovenské múzeum Košice, Etno-

grafické múzeum SNM Martin, Slovenské národné múzeum Bratislava, Mestské múzeum 

Bratislava, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, 

SNM – Múzeum Bojnice, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Tekovské múzeum 

Levice, Západoslovenské múzeum Trnava, SNM - Múzeum Červený Kameň, Lesnícke 

a drevárske múzeum Zvolen, Múzeum vo Sv. Antone, Múzeum v Betliari, Banícke múzeum 

Rožňava, Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín, SNM – Múzeum bábkarských 

kultúra a hračiek hrad Modrý Kameň, Hontianske múzeum a galéria Šahy, Slovenská národná 

galéria Bratislava, Štátna galéria Banská Bystrica, Nitrianska galéria Nitra, Štátny ústredný 

banský archív Banská Štiavnica, Slovenský národný archív Bratislava, Štátny oblastný archív 

Banská Bystrica, Štátny okresný archív Banská Štiavnica, Archeologický ústav SAV Nitra, 

Historický ústav SAV Bratislava, Geologický ústav SAV, Krajský pamiatkový ústav Banská 

Bystrica, Pamiatkový úrad Banská Štiavnica, Slovenská spoločnosť pre dejiny vied 

a techniky pri SAV Bratislava, Slovenská historická spoločnosť, Slovenská národná knižnica 

Martin, Univerzitná knižnica Bratislava, Ústredná knižnica SAV Bratislava, Štátna vedecká 

knižnica Banská Bystrica, Slovenská banícka spoločnosť Banská Bystrica,  Hlavný banský 

úrad Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Banská Štiavnica, BE-

VEX – Banský výskum s.r.o. Prievidza, Slovenská geologická spoločnosť, Slovenský vodo-

hospodársky podnik, š.p., a ďalší. 

 

 

SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI 

 

Fakulta BERG Technická univerzita Košice, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvo-

len – Katedra UNESCO, Lesnícka fakulta TU Zvolen – Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, 

Prírodovedecká fakulta UMB Banská Bystrica – kooperuje s jednotlivými zamestnancami 

SBM pri hodnotení diplomových prác, Filozofická fakulta UK Bratislava, Prírodovedecká 

fakulta UK Bratislava, Fakulta architektúry Technická univerzita  Bratislava, Akadémia vý-

tvarných umení Banská Bystrica, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a ďalšie. 

SPOLUPRÁCA SO STREDNÝMI ŠKOLAMI  
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Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Gymnázium A. Kmeťa 

v Banskej Štiavnici, Cirkevné Gymnázium F. Assisského a ďalšie.  

Spolupráca pri výstavách, prednáškovej činnosti, brigádach, kultúrnospoločenských akciách, 

reštaurovaní, odborná prax študentov. 

 

 

SPOLUPRÁCA SO ZÁKLADNÝMI A MATERSKÝMI  ŠKOLAMI 

 

SBM od roku 1998 realizuje projekt „Škola v múzeu“, ktorého hlavná snaha je uchovávať 

hmotné a duchovné dedičstvo a prezentovať ho netradičnou formou predovšetkým mladej 

generácii. V rámci aktivít projektu je k dispozícii aj ponuka výjazdových výchovno – vzdelá-

vacích projektov po školských a kultúrnych zariadeniach širšieho regiónu. 

 

 

SPOLUPRÁCA S MEDIÁLNYMI PARTNERMI V ROKU 2013 

 

Propagácia Slovenského banského múzea sa aj v roku 2013, podobne ako i rok predtým, za-

merala na podchytenie a zapojenie čo najširšieho spektra miestnych, regionálnych i celoštát-

nych periodík do mediálnej spolupráce. Na miestnej úrovni je už tradične osvedčeným a naj-

lepším partnerom týždenník Štiavnické noviny.  

 

 

 

ZOZNAM PUBLIKOVANÝCH PRÍSPEVKOV O SBM V ROKU 2013, KTORÉ SA  

NÁM PODARILO ZAEVIDOVAŤ 

 

Zborník SBM, roč. 23: 

 

Mgr. Matejková Adriana, PhD.: Recenzia na knihy – Bárta V. „Ako sme tu žili“ 

Mgr. Matejková Adriana, PhD.: Recenzia na knihu – Urban P.“Zlatá kniha Hontu“ 

Mgr. Matejková Adriana, PhD.: Recenzia na knihy – Lacko M. „Montánna história 2. a 3.“ 

Mgr. Matejková Adriana, Phd.: Recenzia na knihu – Lukačka., Štefánik  „Stredoveké mesto 

ako miesto stretnutí a komunikácie“ 

Mgr. Matejková Adriana, PhD.: Recenzia na knihu – Maliniak P. „Človek a krajina Zvolen-

skej kotliny v stredoveku“ 

 

Štiavnické noviny: 

 

PhDr. Labuda Jozef, CSc.: „Vráti sa „ Dežo Hoffmann do B. Štiavnice ? 

Mgr. Denková Zuzana: Vyšiel zborník „ Vivat akadémia Banská Štiavnica“ 

PhDr. Labuda Jozef, CSc.: Minister ŽP SR P. Žiga ocenil Mgr. A. Ďuricovú 

Mgr. Lovásová Eva: 160. výročie narodenia fajkára Karola Zachara  

Mgr. Lovásová Eva: Rozlúčka so školským rokom na Starom zámku 

Mgr. Jancsy Peter: Praveké jaskynné maľovanie v štôlni Michal 

Mgr. Denková Zuzana: Texty a ilustrácie výstavy Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka 

vyšli tlačou 
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Mgr. Lovásová Eva: História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku 

PhDr. Labuda Jozef, CSc.: 12. Erbesymposium v Bozen /Bolzano/ 

PhDr. Labuda Jozef, CSc.: Nové poznatky z archeologického výskumu Starého mesta – 

Glanzenbergu, sezóna 2013 

PhDr. Labuda Jozef, CSc.: Nález opevnenia zo 16. storočia v Štiavnických Baniach 

Ing. Páchniková Petra: Objavovanie Slovenského banského múzea so Železničnou 

spoločnosťou Slovensko 

PhDr. Labuda Jozef, CSc.: SBM po troch rokoch rekonštruuje objekty 

Ing. Zorvan Peter: Záujem návštevníkov Banskej Štiavnice o expozície Slovenského 

banského múzea stále rastie 

Mgr. Jancsy Peter: Odhaľovanie nových pamätných tabúľ v Berggerichte 

 

Etnologické rozpravy:  

 

Mgr. Denková Zuzana, Ing.arch. Chovanová Iveta: Minulosť a súčasnosť aušusníckej tradície 

 

Zborník Etnológ a múzeum: 

 

Mgr. Denková Zuzana: Sociálna mobilita banských robotníkov v Československu v 50. a 60. 

rokoch 20. storočia na príklade Banskej Štiavnice  

 

Montarevue: 

 

Mgr. Denková Zuzana: Vyšiel zborník „Vivat akadémia Banská Štiavnica“ 

Mgr. Denková Zuzana: Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka , súbor textov a ilustrácií 

rovnomennej výstavy 

Ing. Sombathyová Magdaléna: Výstava Krotenie živlov alebo energie v službách človeka 

 

Almanach SBM: 

 

Mgr. Matejková Adriana, PhD.: Zbierkotvorná, dokumentačná, archivačná a konzervačno – 

reštaurátorská činnosť v SBM za roky 2011 – 2012 

Mgr. Matejková Adriana, PhD.: Zlatý vek B. Štiavnice v období renesancie. Pavol Rubigall 

a jeho doba 

Mgr. Matejková Adriana, PhD:  Edičná činnosť SBM 

 

 

Muzeológia a kultúrne dedičstvo: 

 

Mgr. Denková Zuzana: Praktické skúsenosti kurátora s projektom Digitálne múzeum 

 

7.3. KONTROLNÁ ČINNOSŤ V RÁMCI SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA 

Podľa zákona NR č. 10/1996 Z. z. o kontrole štátnej správe a Smernice riaditeľa č. 2/2006 o 

vnútornom kontrolnom systéme v  SBM boli vykonané kontrolné činnosti podľa Plánu 

kontrolnej činnosti na rok 2013 schváleného riaditeľom SBM dňa 9.1.2013. Kontrolnou 

činnosťou bola poverená Mgr. Marta Kováčová. 

      Podľa Plánu kontrolnej činnosti na rok 2013  bolo schválených 11 kontrolných akcií 

v rámci vnútornej kontroly v z mysle zákona NR č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe a  
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Smernice riaditeľa č. 2/2006 o vnútornom kontrolnom  systéme v SBM, ktoré boli aj 

vykonané. Kontroly boli zrealizované:  

- na ekonomickom oddelení: 5 kontrôl zameraných  nasledovne: kontrola disponovania 

(nákup, výdaj) stravných lístkov; kontrola vyúčtovania cestovných príkazov za I. štvrťrok 

2013; kontrola plnenia uznesení ekonomického charakteru za rok 2012; -  správa majetku 

štátu – prenájom, dodržiavanie zákona č. 510/2010, úroveň a výhodnosť zmluvných vzťa-

hov pri prenájme majetku štátu a dodržiavanie zmluvných podmienok  za obdobie 2012; 

kontrola plnenia komisionálnych zmlúv 

- na autodoprave 1 kontrola vyúčtovania pohonných hmôt za IV. štvrťrok 

- v mesiaci júl – august  prebehla kontrola vstupeniek zakúpených návštevníkmi 

v expozíciách Nový zámok, Starý zámok BMP, Berggericht,  

- v expozíciách SBM 3 kontrolné akcie na dodržiavanie odvodov a evidencie pokladničnej 

knihy za základe vnútornej smernice č. 1/2009 SBM o spôsobe vedenia evidencie tržieb 

registračnou pokladnicou  

- 1 kontrola na dodržiavanie depozitárneho režimu v depozitároch SBM.  

       Vykonanými kontrolami nebolo v kontrolovaných subjektoch zistené porušenie 

všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. 

      

     V roku 2013 bola podaná jedna sťažnosť na nevhodné správanie sa lektora na oddelení 

BMP, ktorá bola opodstatnená a so spomínaným lektorom sa v skúšobnej dobe ukončil 

zmluvný vzťah. 
 

 

VIII. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE  

 

Prínos organizácie pre : 

a) ústredné orgány; 

 

 

      Slovenské banské múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu celosloven-

ského špecializovaného múzea. Cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne 

spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumen-

tácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja ban-

ských miest a oblastí na Slovensku. Zároveň sa riadi  zákonom č.206/2009 Z. z. o múzeách 

a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Vo svojej činnosti múzeum 

aktívne uplatňuje Stratégiu rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike. 

SBM plní programové vyhlásenie vlády SR z roku 2012 tým, že v súlade so stratégiou trvalo 

udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky sa sústreďuje hlavne na rozvoj školskej i 

mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, 

etiky, osvety, propagácie a environmentálne prospešných aktivít mládeže a občanov. 

     SBM sa podieľalo na prezentácii MŽP SR v rámci jeho výstavných stánkov na podujatiach 

Envirofilm Banská Bystrica s aktívnou účasťou na konferencii „Krajina – človek – kultúra“ 

prednáškou spojenou s prezentáciou „Technické pamiatky v správe Slovenského banského 

múzea“.  

      Múzeum organizovalo podujatia spojené s cyklom prednášok a besied k významným vý-

ročiam: Deň Zeme, Medzinárodný deň múzeí, Svetový deň životného prostredia, Dni európ-

skeho kultúrneho dedičstva, Týždeň vedy a techniky. 

b) ostatné organizácie verejnej správy; 

 



103 

 

      Slovenské banské múzeum poskytuje informačné služby organizáciám verejnej správy 

v nasledovných oblastiach : 

- informácie o pripravovaných podujatiach organizovaných múzeom do rozhlasového, tele-

vízneho vysielania a pre tlač, 

- informácie o podujatiach múzea, 

- informácie o zbierkach, 

- informácie o archívnych dokumentoch, 

- informácie v rámci poskytovania informácií podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám, 

- pre rôzne typy škôl (MŠ, ZŠ, SŠ a špeciálne školy) zabezpečuje besedy, prednášky, ve-

domostné kvízy, premietanie filmov s environmentálnou tematikou, organizuje ponuku 

programov environmentálnej výchovy pre školy prostredníctvom projektu „Škola 

v múzeu“ - Tvorivé dielne (Hráme sa na remeselníkov, Letný tábor v múzeu, Letná škola 

v múzeu), Poznaj a chráň (okresná súťaž), Čo nám tu zanechalo baníctvo, Živá galéria. 

 

c) široká verejnosť; 

         Slovenské banské múzeum poskytuje širokej verejnosti hlavne nasledujúce služby: 

- prehliadku siedmich stálych expozícií (Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový 

zámok, Berggericht - Mineralogická expozícia, Štôlňa Glanzenberg, Galéria Jozefa 

Kollára, Kammerhof – Baníctvo na Slovensku), 

- prehliadku dočasných výstav v štyroch výstavných priestoroch (Berggericht, Galéria 

Jozefa Kollára, Starý zámok, Kammerhof), SBM organizovalo výstavy  „Tajomstvo 

baníckeho kladivka a želiezka“, „Skvosty numizmatiky“, „My sa nevieme sťažovať 

nahlas“, „Krotenie živlov alebo energie v službách človeka“ , „Textilná tvorba 2013“, 

„Banská Štiavnica – 20 rokov svetovým dedičstvom UNESCO“, „Yuri Dojc“ a 

„Štiavnické Vianoce“, výstavné podujatia boli doplnené tvorivými a interaktívnymi 

aktivitami pre deti a mládež, 

- spoluorganizovanie festivalov (Festival kumštu remesla a zábavy, Festival peknej 

hudby, Festival Cap á ĺ Est, Zimomravenie), nočných prehliadok (Noc na Starom 

zámku, Zámocké hry, Svätojánska noc – čarovanie, povery, tradície) a iných kultúrno-

spoločenských podujatí (Stretnutie generácií, Salamandrové dni, Vianočný jarmok), 

- spoluorganizovanie konferencií, seminárov (seminár s názvom „Poslanie Samuela 

Mikovíniho v kontexte rozvoja baníctva v Banskej Štiavnici a na Slovensku″) , 

a prezentácií (prezentácia knihy M. Eliáša „Zabudnutí hrdinovia protitureckých bo-

jov“ na Novom zámku), 

- prevádzku Informačného centra (zabezpečenie sprevádzania v Glanzenberg štôlni, in-

formácie o expozíciách SBM, SBC, SŽC a zabezpečenie sprevádzania turistov a cie-

lených skupín po Geoparku Banská Štiavnica, mesta Banská Štiavnica a okolí), 

- predaj suvenírov prostredníctvom predajných priestorov v expozíciách a predajni su-

venírov v IC, 

- krátkodobý prenájom priestorov zväčša pre jednorazové spoločenské akcie (Dňa 28. 

novembra 2013 od 10.00 hod.  sa v priestoroch Slovenského banského múzea – 

Kammerhof, uskutočnilo odovzdávanie vyznamenaní ministra školstva, vedy, vý-

skumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky- Cena Samuela 

Mikovíniho) alebo akcie rôznych firiem, resp. svadby, 

- dlhodobý prenájom priestorov pre podnikateľské subjekty, 

 

      Múzeum taktiež sprístupňuje verejnosti vlastné zbierkové predmety, fotodokumentačný 

materiál, archívne materiály i vlastné videozáznamy formou expozícií, výstav, prednáškovej 

činnosti a možnosťou štúdia v depozitárnych priestoroch a v priestoroch  knižnice a archívu. 
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Výsledky odbornej činnosti múzea využívajú aj všetky druhy školských zariadení, múzeá, 

galérie a vedecko – výskumné inštitúcie. Široká verejnosť využíva knižnicu a archív SBM, 

kde môže študovať pramenné materiály z rôznych oblastí (prírodoveda, technika, história, 

umenie …).  

     SBM od roku 1998 realizuje projekt „Škola v múzeu“, ktorého hlavná snaha je uchovávať 

hmotné a duchovné dedičstvo a prezentovať ho netradičnou formou predovšetkým mladej 

generácii. V rámci aktivít projektu je k dispozícii aj ponuka výjazdových výchovno – vzdelá-

vacích projektov po školských a kultúrnych zariadeniach širšieho regiónu. 

      SBM využíva atraktívne priestory múzea (Starý zámok, Nový zámok, štôlne, galéria) pre 

spoluorganizovanie festivalov a kultúrnych podujatí v meste pre domácu a zahraničnú verej-

nosť. Je aktívnym členom Združenia turizmu Banská Štiavnica a Oblastnej organizácie ces-

tovného ruchu Región Banská Štiavnica.  

      Slovenské banské múzeum bolo prizvané ako partner do projektu Digitálne múzeum. Jed-

ná sa o projekt z Európskych štrukturálnych fondov, ktorého garantom je Múzeum SNP Ban-

ská Bystrica. Jedná sa o najväčší projekt, ktorý doteraz múzeá na Slovensku realizovali. 

V rámci tohto projektu bude zdigitalizovaných 8.000 ks zbierkových predmetov z fondov 

Slovenského banského múzea. V roku 2013 sa realizoval výber zbierkových predmetov, za-

radených do projektu, ich elektronické spracovanie, začalo sa s konzervovaním, ošetrovaním 

zbierkových predmetov a samotnou digitalizáciou zbierkových predmetov.  

 

       
 

IX. VYMEDZENIE OKRUHU UŽÍVATEĽOV SLUŽIEB 

  

Medzi najpočetnejšiu skupinu využívateľov služieb múzea, vyplývajúcich z jej hlavných čin-

ností, patria návštevníci jednotlivých expozícií. V roku 2013 navštívilo 7 expozícií Sloven-

ského banského múzea a príležitostné výstavy a podujatia 90 983 návštevníkov, z toho pred-

stavujú návštevníci zo zahraničia 16 321. Vyškolení lektori poskytujú v jednotlivých expozí-

ciách základný odborný výklad, respektíve písomný lektorský text, ktorý je určený pre širokú 

návštevnícku klientelu v rámci bežných prehliadok, a to v slovenskom, nemeckom, anglic-

kom, ruskom i maďarskom jazyku. Pre náročnejšieho návštevníka, ktorý má záujem o hlbšie 

spoznanie prezentovaných expozičných celkov, sú plne k dispozícii odborní pracovníci mú-

zea. Na požiadanie a po vzájomnej dohode môžu návštevníka oboznámiť aj s vysoko špecia-

lizovanou problematikou, či už z oblasti baníctva, banskej techniky, baníckej histórie, škol-

stva, ale aj mineralógie, geológie, všeobecnej histórie, viažucej sa k dejinám mesta Banská 

Štiavnica i celého regiónu bývalej stredoslovenskej banskej oblasti, ale aj z oblasti výtvarné-

ho umenia, súvisiaceho s daným regiónom.  

Výsledky odbornej činnosti múzea však využívajú aj všetky druhy školských zariadení, mú-

zeá, galérie, vedecko-výskumné inštitúcie a podobne. Záujemci o štúdium jednak využívajú 

knižnicu a archív Slovenského banského múzea, kde môžu študovať pramenné materiály 

z rôznych oblastí, ktoré múzeum dokumentuje, ale taktiež môžu využiť širokú ponuku výjaz-

dových výchovno-vzdelávacích prezentácií odborných pracovníkov múzea, ktorá je zverejne-

ná na webovej stránke múzea a je plne k dispozícii školám i odborným skupinám o zvolenú 

tematiku. 

Služby múzea v poslednom čase veľmi často využívajú aj početné cestovné kancelárie, in-

formačné kancelárie i rôzne informačné turistické portály, ktoré expozície múzea zaraďujú aj 

do svojich katalógov a na stránky, kde popri platenej reklamnej propagácii ubytovacích a 
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stravovacích kapacít, bezplatne pripájajú aj stránky s turistickými možnosťami, kde práve 

návšteva Banského múzea v prírode - baníckeho skanzenu, Starého zámku, Nového zámku, 

Štôlne Glanzenberg, ale aj ďalších expozícií patrí medzi atraktívne príležitosti na spestrenie 

dovolenky. 

Služby múzea však využívajú aj rôzne firmy, spoločnosti, organizácie, ale aj jednotlivci, ktorí 

si prenajímajú atraktívne historické priestory na zorganizovanie rôznych školení, alebo firem-

ných reklamných podujatí, respektíve v prípade jednotlivcov, sú to predovšetkým svadobné 

obrady. 

Medzi dôležitých využívateľov služieb múzea však patria aj orgány štátnej správy, samosprá-

vy, podniky, organizácie, banícke spolky a podobne. Hlavná spolupráca múzea je však so 

svojím zriadovateľom – Ministerstvom životného prostredia, ale aj rezortnými organizácami, 

akými je napríklad Slovenská agentúra životného prostredia, Múzeum ochrany prírody a jas-

kyniarstva a mnohé ďalšie, ale veľmi dôležitá spolupráca je aj s mestom Banská Štiavnica, 

s ktorým múzeum zabezpečuje informačnú kaneláriu, ale aj množstvo podujatí v meste, ktoré 

sa organizujú za podmienok vzájomne výhodnej spolupráce. 
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PRÁVNIK,  BOZP a PO, 
SPRÁVCA SERVERA

ASISTENTKA RIADITEĽA, 
 

OCHRANA OBJEKTOV, 
PERSONALISTA,

KONTROLÓR

ODBOR MÚZEJNÝCH 
ČINNOSTÍ

ODDELENIE 
HISTÓRIE

ODBOR EKONOMICKÝ ODBOR MARKETINGU, 
ENVIRONMENTÁLNEJ 

VÝCHOVY A GEOPARKU

ODDELENIE BANSKÉ 
MÚZEUM V PRÍRODE

ODDELENIE GALÉRIA 
JOZEFA KOLLÁRA

ODDELENIE BANSKEJ 
TECHNIKY

ODDELENIE 
GEOLÓGIE

ODDELENIE DOKUMENTÁCIE 
A OCHRANY ZBIERKOVÝCH 

FONDOV, ARCHÍV

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  MÚZEA
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