
MARKETINGOVÝ PLÁN 2017
Zriaďovateľ   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica



OBSAH

Úvod

Charakteristika organizácie

Organizačná štruktúra

Vedenie organizácie

Aktivity organizácie 

Marketingový mix 4P Produkt

    Distribúcia

    Cenová politika

    Propagácia

Kalendár podujatí

Environmentálne vzdelávanie - ponuka programov 



Slovo na úvod

Na prelome rokov – podobne ako ďalšie inštitúcie, aj Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici – predkladá 

verejnosti svoj plán činnosti – Marketingový plán 2017. Pri krátkej retrospektíve roka 2016 ho môžeme považovať                     

za pozitívny, najmä keď poukážem na rekordnú návštevnosť expozičných a výstavných priestorov v počte 132 297  

návštevníkov. Je to zároveň záväzok pre zvyšovanie kvality našich služieb verejnosti, najmä pre študujúcu mládež.               

Na začiatku roka 2016 sme začali proces inovácie expozícií múzea v objekte Berggericht – Mineralogická expozícia                   

s projektom Otvárame Geobádateľňu. V roku 2016 sme spracovali projekt premeny najnavštevovanejšej expozície múzea 

– nášho banského skanzenu do podoby zážitkovej, s prvkami interaktívnosti s návštevníkom, najmä z radov študujúcej 

mládeže. 

Rok 2017 bude rokom kontinuity plnenia týchto úloh, kedy pomocou zriaďovateľa múzea, ktorým je Ministerstvo 

životného prostredia SR, chceme začať s realizáciou projektu na skanzene a pripraviť projekt inovácie najväčšej banskej 

expozície na Slovensku s názvom Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof. Tu sa totiž nachádza aj naše centrum 

environmentálnej výchovy, ktorého služby využívajú všetky stupne škôl v našej republike.  

Rovnako dôležitou úlohou kolektívu múzea v roku 2017 bude starostlivosť o rozsiahly pamiatkový fond budov                 

a objektov múzea v Mestskej pamiatkovej rezervácii, z ktorých väčšina je zapísaná na Listinu svetového prírodného                  

a kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Tešíme sa na tieto pozitívne zmeny v expozíciách, lebo môžu prispieť k ich budúcej atraktívnosti a spokojnosti 

návštevníkov. Srdečne Vás do priestorov nášho múzea pozývame. 

 

                                                                                                                                      PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

                                                                                                                                                          riaditeľ múzea 



CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

-   je špecializovanou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá cieľavedome získava, zhromažďuje,  

vedecky a odborne spracováva, ochraňuje a kultúrno - výchovne využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty

    o vývoji baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí

    na Slovensku, osobitne Banskej Štiavnice ako svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a Chránenej krajinnej 

oblasti Štiavnické vrchy

-   je od r.1999 zaradené do štruktúry Ministerstva životného prostredia SR ako príspevková organizácia hospodáriaca  

s prostriedkami ministerstva a vlastnými príjmami     

-   riadi sa zákonom č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty 

-   spravuje väčšinu objektov múzea situovaných v Mestskej pamiatkovej rezervácii a zapísaných medzi národné 

kultúrne pamiatky, ktoré sú registrované na listine prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO

-   je členom Združenia turizmu Banská Štiavnica a Oblastnej organizácie cestovného ruchu v Banskej Štiavnici, 

Združenia Slovenská železná cesta

-   úzko spolupracuje s Banskoštiavnicko - hodrušským baníckym spolkom a ďaľšími baníckymi združeniami

     v rámci Slovenska pri zachovaní starobylých baníckych tradícií 

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici:



VEDENIE MÚZEA

Riaditeľ

     PhDr. Jozef Labuda, CSc.

     riaditel@muzeumbs.sk

     +421 45 692 07 60

Zástupca riaditeľa múzea, oddelenie histórie - vedúci

     PhDr. Daniel Harvan

     historik@muzeumbs.sk

     +421 45 694 94 70

Odbor múzejných činností, oddelenie banskej techniky - vedúca 

     Ing. Magdalena Sombathyová

     technika@muzeumbs.sk

     +421 45 694 94 14

Odbor marketingu a environmentálnej výchovy - vedúca

     Ing. Petra Páchniková

     propagacia@muzeumbs.sk

     +421 45 694 94 51

mailto:riaditel@muzeumbs.sk
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mailto:technika@muzeumbs.sk
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VEDENIE MÚZEA

Odbor ekonomický - vedúca

     Ing. Lýdia Hojáková

     ekonomika@muzeumbs.sk

     +421 45 694 94 88

 

Odbor ochrany a údržby objektov - vedúci 

     Ing. Miloš Janovský

     udrzba@muzeumbs.sk

     +421 45 694 94 35

mailto:ekonomika@muzeumbs.sk
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AKTIVITY ORGANIZÁCIE

Činnosť Slovenského banského múzea je zameraná na: 

  Zbierkotvornú činnosť

   Dokumentačnú, archivačnú a konzervačnú činnosť

  Vedecko - výskumnú činnosť

  Expozičnú a výstavnú činnosť

  Výchovno - vzdelávaciu a environmentálnu činnosť

  Edičnú činnosť

  Medzinárodnú spoluprácu a spoluprácu v rámci Slovenska

  Činnosť v oblasti marketingu

  Projektovú činnosť

  Organizovanie podujatí



Berggericht

Galéria J. Kollára

Štôlňa Glanzenberg 0,2 km

Nový zámok

Kammerhof

Starý zámok

Ban. múzeum v prírode 0,5 km

Klopačka

Expozície Slovenského banského múzea v Mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica



MARKETINGOVÝ MIX - 4P  PRODUKT (PRODUCT)

  Banské múzeum v prírode - jedinečné múzeum svojho druhu na Slovensku s   povrchovou expozíciou, 
geologickou expozíciou a možnosťou sfárať do podzemia.

  Nový zámok -  symbol mesta, ktorý bol postavený v 16. st. ako časť mestského opevnenia, neskôr sídlo strážnej 
služby -  "živé hodiny". Dnes, spolu s expozíciou tureckej expanzie na Slovensku ponúka nádherný výhľad na mesto.

  Starý zámok - prezentuje architektonické slohy 13. - 19. st. Prehliadka historických expozícii, spojená s vyhliadkou 

ďalekohľadom na mesto zo zvonovej veže, návštevou pôvodných žalárov a prehliadkou barokových reliéfov

  z banskoštiavnickej Kalvárie.

  Galéria Jozefa Kollára - najväčšia a najvýznamnejšia expozícia baníckeho umenia a krajiny na Slovensku. 

  V troch vzácnych budovách zo 16. storočia prezentuje viac ako 250 najcennejších výtvarných diel z Banskej 
Štiavnice 15. - 19. storočia.

  Berggericht - Mineralogická expozícia - objekt bývalého banského súdu ponúka k nahliadnutiu viac ako 400 
druhov minerálov zo svetových lokalít a nerastné suroviny Slovenska, ale aj interaktívne prvky, Geobádateľňu

                    a 75m banskú chodbu priamo v nádvorí. 

  Kammerhof - Baníctvo na Slovensku - v najväčšom stredovekom stavebnom komplexe mesta je situovaná

                    aj najrozsiahlejšia expozícia baníctva, ktorá je zameraná na históriu, banskú vedu, techniku, umenie a školstvo.  
Ďalšia expozícia v objekte prezentuje knižnú kultúru v regióne.

  Dedičná štôlňa Glanzenberg - jedna z najstarších pôvodných banských chodieb v meste, (asi zo 14. st.), ktorá 
vedie popod jeho centrum, preslávila sa návštevami panovníkov habsburgského rodu v minulosti a významných 
osobností v súčasnosti.

                    V minulosti bola miestom prvého fárania študentov Baníckej akadémie. 

  Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová -  expozícia zameraná na priemyselnú ťažbu hnedého uhlia 

na Slovensku v 20.storočí.



Banské múzeum v prírode, J.K.Hella 12 Nový zámok, Novozámocká 22

Galéria J.Kollára, Nám.Sv.Trojice 8

Dedičná štôlňa Glanzenberg, Kammerhofská ul

Berggericht, Nám.Sv.Trojice 6

Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová

Starý zámok, Starozámocká 12

Kammerhof, Kammerhofská 2



MARKETINGOVÝ MIX - 4P  PRODUKT (PRODUCT)

Realizované aktivity v roku 2016:

-    V roku 2016 boli realizované výstavy: 
     Eva B. Linhartová - Maliarske spomienky, Pravnuci Majstra Kollára vystavujú, Chránené územia Slovenska - 

Národné parky, My sa nevieme sťažovať nahlas, Jozef Viktorián Pituk - Svetlo, Lucia Papčová - Vydobyté priestory, 

Šachovnice, Ladislav Berger, Jana Farmanová - Esencie, Emil Drličiak - Korpus, Teodor Schnitzer - Muž
     z divokého východu, Šedomodrá línia, Paralelné svety, Ako sa mapovalo v baníctve, Ihla, ruka, srdce, hlava, 

Neobyčajné príbehy obyčajných vecí

-    Edukatívne programy: Projekt Škola v múzeu - s cieľom prezentovať hmotné a duchovné dedičstvo a rozvíjať 

vedomosti a zručnosti na rôznej vekovej úrovni: Hráme sa na remeselníkov, Letná škola v múzeu, Čo nám tu 

zanechalo baníctvo, Kultúrne a školské dejiny Banskej Štiavnice, Živá galéria, Poznaj bližšie našu Zem, Zvyky

   a tradície banskoštiavnických akademikov, Premeny Starého zámku, Ľudová kultúra, Tajomstvá Nového zámku

-    Environmentálne aktivity: Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí (environmentálna burza), sprievodné akcie  

počas Svetového dňa vody, Medzinárodného dňa Zeme, Svetového dňa životného prostredia

-    Podujatia pre generácie: Rozlúčka so školským rokom a Stretnutie generácií

-    Kultúrne podujatia: Noc múzeí a galérií, Festival kumštu remesla a zábavy -19. ročník, Netradičné víkendy 

     na Starom zámku - Z minula do budúcna, Nočné prehliadky na Starom zámku - Večerná škola, Dušičky                     

z Nového zámku, Týždeň vedy a techniky, „Štjavnycký vjanočný jarmok”, Hravý Starý zámok



MARKETINGOVÝ MIX - 4P  PRODUKT (PRODUCT)

Realizované aktivity v roku 2016:

-    Organizačná spolupráca pri festivaloch konajúcich sa v meste Banská Štiavnica každoročne: Festival peknej

     hudby, 4 živly - letný filmový festival, Cap á l´ Est, Salamandrové dni, Zimomravenie, Amplión - divadelný festival

-    Medzinárodná spolupráca: XX.ročník konferencie Etnológ a múzeum, výstava s medzinárodnou účasťou 

     My sa nevieme sťažovať nahlas, 

-    Projektová činnosť bola zameraná na žiadosti z Environmentálneho fondu, BBSK, mesta Banská Štiavnica

     a na projekty v spolupráci OZ Iniciatíva za živé mesto cez výzvy Fondu na podporu umenia 



MARKETINGOVÝ MIX - 4P  PRODUKT (PRODUCT)

Z plánovaných aktivít v roku 2017:

-   Inovácia expozície Banské múzeum v prírode

-   Dobudovanie vonkajšej expozičnej časti v Expozícii uhoľného banístva na Slovensku, Handlová

-   Dokumentácia zbierok, ich odborné spracovanie a ochrana

-   Spolupráca na realizácii projektov „Slovenská banská cesta”, „Slovenská železná cesta” a „Letná  banícka   
univerzita” 

-   Organizovanie medzinárodnej konferencie ARGENTI FODINA 2017

-   Realizácia programov - Škola v múzeu vo vybraných expozíciách múzea, práca s mládežou

-   Organizovanie výstav

-   Organizovanie a participácia pri realizácii tradičných podujatí v múzeu, meste a regióne Banská  Štiavnica,  
spolupráca s miestnymi organizáciami

-   Rok Márie Terézie v SBM- oslava 300. výročia narodenia Márie Terézie cez aplikovanie tematiky v podujatiach SBM

-   Edičná činnosť: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie ARGENTI FODINA 2017, 

     Zborník SBM č.25, Almanach SBM, roč.8

-   Prezentácia a starostlivosť o náučnú geologickú expozíciu v Banskom múzeu v prírode, náučnú a propagačnú  

    expozíciu v Berggerichte



MARKETINGOVÝ MIX - 4P  MIESTO A DISTRIBÚCIA (PLACE)

V roku 2016 sme propagáciu múzeá, jeho expozícií, výstav, podujatí a celkovej jeho činnosti sprostredkovali 
cieľovým skupinám návštevníkov aj týmito cestami:

Informačné centrum Banská Štiavnica - situované v centre mesta, je centrálnym informačným bodom mesta, 
poskytuje komplexné informácie návštevníkom a obyvateľom mesta, zabezpečuje rezervácie, predaj vstupeniek, 
sprievodcovské služby

Informačný tabuľový systém múzea - usmerňuje pohyb návštevníkov od príjazdových komunikácií mesta k cieľovým 
expozíciám

Vlastná webová stránka múzea, stránka Ministerstva životného prostredia SR, webová stránka mesta Banská 
Štiavnica, Oblastnej organizácie cestovného ruchu-Región Banská Štiavnica, turistických informačných portálov, 
sociálna sieť www.facebook.com, webové stránky podujatí a festivalov

Distribúcia informačných a propagačných materiálov k cieľovým skupinám návštevníkov (direct mailing)

Publikačná činnosť - príspevky v regionálnych, celoslovenských médiách, tlačové správy, odborné publikácie

Reklamné kampane v Rádiu Expres a cielené reklamné kampane na sociálnej sieti Facebook v spolupráci s Oblastnou 
organizáciou cestovného ruchu - Región Banská Štiavnica



V roku 2016 sa cena vstupného upravila v expozícii Dedičná štôlňa Glanzenberg, kde sa zaviedlo zľavnené vstupné

pre študentov, žiakov.

Rovnako bol využívaný systém cenovo výhodnej hromadnej vstupenky pre skupinových návštevníkov (rodinné 

vstupenky a školské skupiny), zľavnenej vstupenky pre držiteľov ZŤP ISIC, ITIC, Euro 26, pre dôchodcov a pre deti

a študentov 6-18rokov.

Od 9.januára 2017 platí upravená výška vstupného: v expozícii Banské múzeum v prírode pre študentov, dôchodcov,

ZŤP 3,00€, rodinné vstupné 13,00€ a v expozícii Kammerhof - Baníctvo na Slovensku pre dospelých 2,50€,

pre študentov, dôchodcov, ZŤP 1,50€, rodinné vstupné 6,50€ a pre školské skupiny 1,00€/ žiak.

Od 9.januára 2017 platí aj upravený cenník vstupného do expozícií SBM mimo otváracích hodín.

DOSPELÝ  5,00 €
DIEŤA   3,00 €
ŠKOL. SKUPINY 2,00 €
RODINA           13,00 €

DOSPELÝ  2,00 €
DIEŤA   1,00 €
ŠKOL. SKUPINY        0,70 €
RODINA  5,00 €

             Veľký okruh    Malý okruh    
DOSPELÝ  4,00 €             3,00€
DIEŤA   2,00 €             1,50€
ŠKOL. SKUPINY        1,50 €             1,00€
RODINA           10,00 €             7,50€
                                                         Výstava
DOSPELÝ  2,00 €             1,00€            
DIEŤA   1,00 €             0,50€
ŠKOL. SKUPINY        0,50 €             0,50€
RODINA  5,00 €

BANSKÉ MÚZEUM 
V PRÍRODE

NOVÝ ZÁMOK

STARÝ ZÁMOK

GALÉRIA JOZEFA 
KOLLÁRA

        

                                                    Výstava
DOSPELÝ  2,50 €         1,00€
DIEŤA   1,50 €         0,50€
ŠKOL. SKUPINY        1,00 €         0,50€
RODINA  6,50 €

DOSPELÝ  2,50 €
DIEŤA   1,50 €
ŠKOL. SKUPINY        1,00 €
RODINA  6,50 €

DOSPELÝ  4,00 €
DIEŤA OD 12R.          2,00€

DOSPELÝ  2,00 €
DIEŤA   1,00 €
ŠKOL. SKUPINY        0,70 €
RODINA  5,00 €

MINERALOGICKÁ 
EXPOZÍCIA

BANÍCTVO 
NA SLOVENSKU

DEDIČNÁ ŠTôLŇA 
GLANZENBERG

UHOĽNÉ BANÍCTVO
NA SLOVENSKU

MARKETINGOVÝ MIX - 4P  CENOVÁ POLITIKA (PRICE)



CELKOVÁ NÁVŠTEVNOSŤ ŠKOLY V MÚZEU - HRÁME SA NA REMESELNÍKOV  V ROKU 2016: 
3 987 žiakov a študentov (MŠ, ZŠ, SŠ)

 

MARKETINGOVÝ MIX - 4P  CENOVÁ POLITIKA (PRICE)

CELKOVÁ NÁVŠTEVNOSŤ MÚZEA V ROKU 2016: 
132 292 návštevníkov

Banské múzeum v prírode                                     41 274                31%

Nový zámok                                                           21 468                16%

Starý zámok                                                           28 409                21%

Galéria Jozefa Kollára                                              4 456                           3%   

Berggericht - mineralogická expozícia                      7 545                 6%

Kammerhof - baníctvo na Slovensku                        8 989                 7%

Dedičná štôlňa Glanzenberg                                    2 461                                2%
 
Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová                2 096                 2%

Podujatia, akcie v SBM                                           15 594               12%    



MARKETINGOVÝ MIX - 4P  PROPAGÁCIA (PROMOTION)

Propagáciu múzea smerom k návštevníkovi realizujeme aj týmito aktivitami:

-    Prezentácia zbierkového fondu v stálych expozíciách a prostredníctvom aktuálnych výstav 

-    Organizácia medzinárodných konferencií (ARGENTI FODINA 2017)

-    Spolupráca s odbornými organizáciami, spolkami, združeniami

-    Prezentácia na zahraničných a domácich sympóziách, konferenciách

-    Publikácia odborných článkov, prednášková činnosť, prezentácie, odborná spolupráca

-    Propagácia podujatí a činností múzea v médiách

-    Prezentácia na celoslovenských a zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu

-    Vydávanie odborných publikácií (zborníky z konferencií, Zborník Slovenského banského múzea, Almanach)

-    Vydávanie Kalendária, informačných materiálov k expozíciám a aktuálnym podujatiam a výstavám

-    Prevádzka vlastnej webovej stránky a konta na sociálnej sieti, directmailing

-    Prezentácia aktivít v meste, regióne, spolupráca s regionálnymi organizáciami, združeniami, poskytovateľmi  
služieb, školami

-    Organizovanie kultúrnych podujatí

-    Participácia na podujatiach v rámci mesta a regiónu

-    Realizácia aj participácia na projektoch, ktoré prispejú k obnove kultúrnych pamiatok, zachovávaniu kultúrneho  
dedičstva, vzdelávaniu,...



KALENDÁR PODUJATÍ  v roku 2017

Program odborných podujatí:
             ARGENTI FODINA 2017- medzinárodná konferencia

Program výstav:
             Ako sa mapovalo v baníctve, 8.september 2016 - 18.august 2017, Berggericht

             Ihla, ruka, srdce, hlava, 31.december 2016 -1.marec 2017, Galéria Jozefa Kollára

             Ivan Slovenčák-Plán B, 27.január - 25.marec 2017, Galéria Jozefa Kollára

             My sa nevieme sťažovať nahlas, apríl - jún 2017, Galéria Jozefa Kollára

             Laco Teren, jún - august 2017, Galéria Jozefa Kollára

             Minerály alpských žíl, september 2017 - august 2018, Berggericht

             Daniela Chrienová, september - november 2017, Galéria Jozefa Kollára

             Prekvapenie z depozitára, november 2017 -  január 2018, Galéria Jozefa Kollára



Zimomravenie, 22.- 25.február 2017, Kammerhof, Dielnička

Hravý Starý zámok, 25.február 2017, Starý zámok

Svetový deň vody, 22.marec 2017, Kammerhof - Baníctvo na Slovensku

Veľkonočný jarmok a tvorivé dielne v Dielničke, 7.- 8.apríl 2017, Kammerhof, Dielnička

Medzinárodný deň Zeme, apríl 2017, výlet na úbočie Paradajzu po Žile Terézia

Noc múzeí a galérií, 20.máj 2017, expozície SBM

Festival kumštu remesla a zábavy, 26.- 27.máj 2017, 20.ročník, Starý zámok

Umenie na Trojici, jún 2017, Galéria Jozefa Kollára

Rozlúčka so školským rokom, jún 2017, Starý zámok

Letná škola v múzeu, 20.- 22.júl 2017, 25.- 29.júl, 8.- 12.august, 15.- 19.august 2017, Kammerhof, Dielnička

Nočné prehliadky na Starom zámku, júl - august 2017, Starý zámok

Netradičné víkendy na Starom zámku, júl - september 2017, Starý zámok

Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí, 22.- 26.august., 29.august - 1.september, 7.- 9.september 2017,         

Kammerhof, Dielnička

Dušičky z Nového zámku, október 2017, Nový zámok

Stretnutie generácií, november 2017, Starý zámok

Týždeň vedy a techniky v SBM, november 2017, Kammerhof - Baníctvo na Slovensku

„Štjavnycký vjanočný jarmok“, 8.- 9.december 2017, Kammerhof

KALENDÁR PODUJATÍ  v roku 2017

Program tradičných podujatí:
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Hráme sa na remeselníkov, Kammerhof, Dielnička

Tvorivé dielne pre materské, základné, stredné a vysoké školy, odbornú aj laickú verejnosť. Cieľom je uchovávať 

hmotné a duchovné dedičstvo a prezentovať ho netradičnou formou predovšetkým mladej generácii. Jednotlivé aktivity

formou tvorivých dielní rozvíjajú vedomosti, podporujú estetické cítenie, manuálnu zručnosť, tvorivosť a inšpirujú 

k efektívnemu využívaniu prírodného a odpadového materiálu.

Témy: 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, kukuričného šúpolia - bábiky, ozdoby, Pečenie medovníkov z drevených foriem, Pečnie vianočných 

oblátok v železných kliešťach nad ohniskom, Maľované salaše - tvorba tradičných maľovaných salašov 

s výjavmi z pastierskeho života, ktoré tvoria popredie drevených betlehemov, 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.

Čo nám tu zachovalo baníctvo, Kammerhof, expozícia Baníctvo na Slovensku.

Zábavná, hravá, súťažná forma sprevádzania v expozícii Baníctvo na Slovensku. Deti dostávajú do rúk vybrané 

zbierkové predmety, rekvizity, aktívne sa zoznamujú s problematikou baníctva a histórie regiónu, doplnené pracovnými 

listami. Zamerané pre deti materských škôl, žiakov základných, stredných, odborných, umeleckých škôl, študentov, 

verejnosť, rodiny s deťmi.

Témy: Meranie kompasom alebo ako dakedy starí baníci merali, Ryžovanie zlata, Hádaj čo to je ...., Rozprávka 

o baníkovi Jožkovi, Sprevádzajú nás obrázky, Pexeso, Putovanie baníka za hviezdou.

Kultúrne a školské dejiny Banskej Štiavnice, Kammerhof, expozícia Dejiny knižnej kultúry

Prednášky na témy: Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica, Dejiny školstva, Baníckej a lesníckej 

akadémie, Dejiny knižnej kultúry, literárnych a cirkevných dejín.

 



Živá galéria, Galéria Jozefa Kollára

Zážitková forma návštevy galérie spojená s prednáškou, prezentáciou, netradičným sprevádzaním, maľovaním

v galérii, vychádzkou do terénu. Zamerané pre deti materských škôl, žiakov základných, stredných, odborných, 

umeleckých škôl, študentov, verejnosť, rodiny s deťmi.

Témy: Kráľovstvo galérie, Aj ja chcem byť maliar, Po stopách Jozefa Kollára, Aj svätci boli ľudia, Šifra majstra 

Stanettiho, Poklady kultúrnej krajiny.

Poznajme bližšie našu Zem, Berggericht, Mineralogická expozícia

Vzdelávacie programy, prednášky, prezentácie pre školy, ktoré nadväzujú na učebné osnovy prírodopisu, prezentácia 

minerálov a hornín, vychádzky v teréne, odborné konzultácie pre verejnosť, určovanie neznámych vzoriek, Interaktívne

múzeum a bádanie v Geobádateľni.

Témy: Chránené minerály okolia Banskej Štiavnice, Exkurzie na výchoz žily Špitaler, Určovanie 

mineralogických a petrografických vzoriek, konzultácie, Minerály Španej Doliny, skúmanie vzoriek hornín

a minerálov, spoznávanie expozície prostredníctvom unikátnych interaktívnych prvkov.

Zvyky a tradície banskoštiavnických akademikov, Starý zámok

Prednášky, prezentácie pre študentov SŠ a VŠ

Témy: Formovanie študentského hnutia Baníckej a Lesníckej akadémie, študentské zvyky, stužkové, pečatenie 

pozvánok, Zvyky a tradície akademikov na prvej vysokej škole technického zamerania na svete, založenej 

Máriou Teréziou v roku 1762 v Banskej Štiavnici.
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Ľudová kultúra banskoštiavnického regiónu, Starý zámok

Prezentácie, prednášky, práca so zbierkovými predmetmi, pracovné listy, prehliadka expozície

Témy: Zoznamujeme sa s krojmi hontianskych obcí, Ľudové zvykoslovie, Kultúrne regióny Slovenska, Život 

baníkov  severozápadného Hontu, Načo slúžili?

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, Ekodielnička

Tvorivé dielne pre materské, základné, stredné a vysoké školy, odbornú aj laickú verejnosť. Jednotlivé aktivity

formou tvorivých dielní rozvíjajú vedomosti, podporujú estetické cítenie, manuálnu zručnosť, tvorivosť a inšpirujú 

k efektívnemu využívaniu prírodného a odpadového materiálu.
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Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica
Slovenská republika

tel.: +421 45 692 07 60 (sekretariát)
+421 45 692 05 35 (informácie)

fax.: +421 45 692 07 61
e-mail: sbm@muzeumbs.sk

www.muzeumbs.sk

   Informácie o otváracích hodinách, expozíciách a   
podujatiach:

  Informačné centrum, Nám. sv. Trojice 6
tel.: +421 45 692 05 35

e-mail: infobs@muzeumbs.sk
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