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PREDSLOV 

 

Rok 2014 možno zaradiť – ako sa zvykne hovoriť – k tzv. 

úrodným rokom v živote nášho múzea. Možno to 

pozorovať jednak na stavebných objektoch, ktoré boli 

rekonštruované (Starý zámok, Kammerhof, skanzen), ale 

aj činnosťou pri pokračujúcej digitalizácii zbierok (8000 

vybraných predmetov), ktorých podstatná časť je už 

ukončená.  

Hlavnou udalosťou roka bolo „pootvorenie“ dverí novej 

muzeálnej expozície SBM v Handlovej v novembri 2014 

s názvom Cesta uhlia, uhoľné baníctvo na Slovensku. 

Mesto Handlová, ako centrum ťažby uhlia na Slovensku 

s vyše 100-ročnou tradíciou, si to určite zaslúži.  

Po viacročnom odstupe sa nám podarilo získať na prehliadku našich expozícií vyše 100.000 

návštevníkov z domova i zahraničia, čo je číslo, ktoré zaväzuje neustále propagovať naše muzeálne 

expozície a priestory.  

Neustali sme ani v organizovaní interaktívnych podujatí vzdelávacieho (napr. kurzy environmentálnej 

výchovy, konferencie, sympóziá ...), zábavného charakteru (napr. rôzne typy víkendových podujatí v 

sezóne i mimo nej). Teda pozitívna činnosť kolektívu múzea a jeho spolupracovníkov navonok i do 

„vnútra“ inštitúcie.  

Preto moja úprimná vďaka všetkým, ktorí prispeli k rozvoju Slovenského banského múzea v Banskej 

Štiavnici v roku 2014. 

 

PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

riaditeľ múzea  

 

  



 Výročná správa Slovenského banského múzea Banská Štiavnica za rok 2014 

 

3 
 

1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici (ďalej SBM) je od l.l.1999 zaradené do štruktúry 

Ministerstva životného prostredia SR (ďalej MŽP 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 SR, úzko spolupracuje so Sekciou geológie a 

prírodných zdrojov a Odborom komunikácie MŽP SR. 

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 múzeom. 

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 

TERMÍN VEREJNÉHO ODPOČTU: 7.5.2015, 9:00 – 13:00 hod., Kammerhofská 2, kancelária riaditeľa 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO:35 998 652 

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 

Oddelenie Banské múzeum v prírode: Ing. Ondrej Michna – vedúci  

Oddelenie histórie: Mgr. Zuzana Denková – vedúca 

Oddelenie Galéria Jozefa Kollára: Ing. arch. Iveta Chovanová – vedúca 

Oddelenie geológie: Mgr. Peter Jancsy - vedúci 
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Oddelenie banskej techniky: Ing. Magdalena Sombathyová - vedúca 

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: Mgr. Emília Švecová, Ing. Petra Páchniková 

Oddelenie environmentálnej výchovy: Mgr. Anna Ďuricová 

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

ODBOR EKONOMICKO-INVESTIČNÝ: Jana Binderová – vedúca 

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 

1.1 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE A PERSONÁLNE OTÁZKY 

Organizačné členenie  

Vedenie múzea zabezpečuje riaditeľ, ktorý riadi tri odbory:  

1.Odbor múzejných činností, ktorý sa člení na 6 oddelení (Oddelenie histórie, Oddelenie Banské 

múzeum v prírode, Oddelenie Galéria Jozefa Kollára, Oddelenie banskej techniky, Oddelenie 

geológie, Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, archív),  

2.Odbor ekonomicko-investičný, s oddelením vlastnej ochrany,  

3.Odbor marketingu, environmentálnej výchovy a Geoparku.  

V jednotlivých oddeleniach sú začlenení zamestnanci podľa popisu ich práce. Zmena modelu riadenia 

múzea vyplynula z reálnych potrieb a v prípade osvedčenia bude zachovaná aj v budúcnosti. 
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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

 

Systematizované pracovné miesta  

Útvar Počet 

Riaditeľ múzea 1 

Útvar riaditeľa 2 

Odbor múzejných činností  

Oddelenie Banské múzeum v prírode 8 

Oddelenie banskej techniky 7 

Oddelenie geológie 4 

Oddelenie histórie 11 

Oddelenie Galéria Jozefa Kollára 4 

Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, archív 8 

Odbor marketingu, environmentálnej výchovy a geoparku 9 

Odbor ekonomicko-investičný 4 

Oddelenie vlastnej ochrany 13 

 

Vzdelanostná štruktúra  

Vzdelanostná štruktúra Počet 

základné vzdelanie 2 

stredné vzdelanie 10 

úplné stredoškolské vzdelanie 35 

vysokoškolské vzdelanie  - I. stupeň 2 

vysokoškolské vzdelanie  - II. stupeň 15 

vysokoškolské vzdelanie  - III. stupeň 3 
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Veková štruktúra (so stavom k  31. 12. 2014) 

Vek Počet 

20 - 30 rokov 2 

31 - 40 rokov 8 

41 - 50 rokov 28 

51 - 60 rokov 24 

nad 60 rokov 2 

Spolu 64 

 

Odborné zaradenie a priemerná mzda (so stavom k 31. 12. 2014) 

Zaradenie Počet Priemerná mzda (€) 

Odborní pracovníci 10 810 

Depozitári 5 582 

Lektori 8 450 

Personalistika, asistentka riaditeľa, riaditeľ 3 600 

Ekonomika 3 590 

Marketing 3 580 

Informačná kancelária 1 407 

Knihovník, archivár, dokumentátor 3 530 

Konzervátorky 3 540 

Fotograf 1 550 

Strážna služba 11 455 

Upratovačky, domovník 7 365 

Údržba 6 445 

Spolu 64  

 

Zhodnotenie zamestnanosti k 31.12.2014 

K 31.12.2014 malo Slovenské banské múzeum 64 zamestnancov. Dve zamestnankyne na rodičovskej 

dovolenke. V Slovenskom banskom múzeu je systém odmeňovania –  práca vo verejnom záujme. 

Prijatí zamestnanci:  8 

Prijatí boli 8 zamestnanci na dobu určitú : -3 pracovníci vlastnej ochrany, 2 lektori  Banské múzeum 

v prírode, 1 pracovník – údržbár, 1 správca depozitu a lektor na oddelenie Banské múzeum v prírode, 

1 pracovník na Odbor marketingu - zastupovanie počas MD 

 

Uvoľnení zamestnanci:  7 

Z pracovného pomeru na dobu neurčitú odišli 4 zamestnanci: 1 pracovník údržby – odchod do  

dôchodku, 1 pracovník Oddelenia histórie – starobný dôchodca, 1 pracovník – oddelenia histórie, 

upratovačka, 1 pracovník Dokumentačného oddelenia - odchod do dôchodku 

Z pracovného pomeru na dobu určitú odišli 3 zamestnanci: 2 pracovníci - lektor Banské múzeum 

v prírode, 1 pracovník – Odbor marketingu 

Náklady na mzdy zamestnancov  

Mzdy 411.220,00 EUR 

Odvody 151.278,28 EUR 

Dohody 16.022,60 EUR 

Odstupné, odchodné 2.583,00 EUR 

Náhrady PN 1.148,76 EUR 

Sociálny fond 5.635,00 EUR 
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Dohody o vykonaní práce, DBŠP a DOPČ –  28: -dozorovanie  v plynových kotolniach, archeologický 

výskum – brigádnici v mesiacoch júl a august, lektorovanie, preklady, verejné obstarávanie, 

elektrikár, vlastná ochrana 

Sociálna politika 

Z nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie lektorovania počas letnej sezóny využívalo 

múzeum pracovníkov z Úradu práce v Banskej Štiavnici na aktivačné činnosti dobrovoľníckej služby na 

základe dohody o aktivačnej činnosti a v období od 1. 6. 2014 do 31. 10 2014 múzeum zamestnávalo 

dvoch pracovníkov, ktorí vypomáhali pri lektorovaní. Zamestnanci múzea sa zúčastnili nasledovných 

školení: školenie kurátorov, školenie o ochrane osobných údajov, školenie v programe „Elektronický 

systém evidencie zbierok“, školenie civilnej ochrany. 
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1.2 ODBOR MÚZEJNÝCH ČINNOSTÍ 

1.2.1 Oddelenie Banské múzeum v prírode 

Expozícia Banské múzeum v prírode, J. K. Hella 12, 969 01 Banská Štiavnica, tel. č.: 

0421-45-6912971, bmp@muzeumbs.sk 

Najnavštevovanejšia expozícia SBM, ktorá sa buduje od roku 1965. Skladá sa z povrchovej a 

podzemnej expozície, expozície lomového dobývania, expozície uhoľného baníctva, areálu starých 

dobývok na žile Terézia a náučnej geologickej expozície Geopark. 

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 

1.2.2 Oddelenie histórie 

Expozícia Nový zámok, Novozámocká 22, 969 01 Banská Štiavnica, tel. č.: 0421-45-

6911543, etnolog@muzeumbs.sk 

Pevnosť Nový zámok vybudovali v Banskej Štiavnici v rokoch 1564-1571, ako hlavnú obrannú baštu 

pred Turkami. 

Expozícia Starý zámok, Starozámocká 12, 969 01 Banská Štiavnica, tel. č.: 0421-45-

694 94 72, etnolog@muzeumbs.sk 

V rokoch 1546 – 1559 prestavaný farský kostol Panny Márie na protitureckú pevnosť. V roku 1900 

sprístupnené prvé múzeum v Banskej Štiavnici. 

Ťažiskové úlohy: 

• Realizácia projektu Digitálne múzeum (vizualizácia zbierkových predmetov z fondov 

etnológia, novšia história, staršia história a numizmatika) 

• Výstava /Ne/zabudnutí aušusníci 

• Výskum. Témy: Banskí robotníci v Banskej  Štiavnici v období socializmu, Lekárnictvo v 

Banskej Štiavnici do roku 1945, Aušusnícka tradícia v montánnych lokalitách Slovenska, Fajkárska 

dielňa Karola Zachara v Banskej Štiavnici, Doplnkové zamestnania baníkov v časoch stagnácie 

baníctva (s akcentom na rezbársku produkciu) 

• Leto na Starom zámku. Víkendy a noci s historickou skupinou TORMEN a ďalšie kultúrne 

podujatia na zámku 

• Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v ESEZ 4G. 

Oddelenie Galéria Jozefa Kollára 

Expozícia Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica, tel.č.: 

0421-45-6913431, galeria@muzeumbs.sk 

Galéria J. Kollára sídli v troch objektoch zo 16. stor. na Nám. sv. Trojice (Jonášov, Richterov a 

Bošániho dom). 

Ťažiskové úlohy: 

• Realizácia programu „Škola v múzeu – „Živá galéria“   

• Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v ESEZ 4G 

• Realizácia projektu Digitálne múzeum 
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• Realizácia výstav:  

-Soňa Bezuchová „Paličkovaný svet“ profilová výstava víťazky súťaže Textilná tvorba 2013 

-„My sa nevieme sťažovať nahlas – Krajina môjho srdca“  (16. ročník súťažnej prehliadky 

detskej a študentskej výtvarnej tvorby s environmentálnou tematikou) 

-Karol Baron „Šľachtic surrealizmu“ profilová výstava 

-Jozef Lackovič „Genius loci“ profilová výstava štiavnického insitného maliara 

1.2.3 Oddelenie geológie 

Berggericht - Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, 969 01 Banská Štiavnica, tel. 

č.: 0421-45-692 05 36, mineralog@muzeumbs.sk 

Berggericht, budova zo 16. stor., bývalé sídlo Banského súdu, v ktorej sídli oddelenie geológie SBM. 

Ťažiskové úlohy: 

• Realizovanie environmentálnych programov v rámci podujatí Škola v múzeu a Envirofilm 

• Dopĺňanie zbierok do fondu mineralogického oddelenia  

• Realizácia projektu Digitálne múzeum 

1.2.4 Oddelenie banskej techniky 

Kammerhof - Expozícia Baníctvo na Slovensku, Kammerhofská 2, 969 01 Banská 

Štiavnica, tel. č.: 0421-45-694 94 18, technika@mzeumbs.sk 

Kammerhof - najväčší stavebný komplex v historickom jadre Banskej Štiavnice, vznikal od 12. do 16. 

stor. Od roku 1598 bol sídlom Hlavného komorskogrófskeho úradu, v 70-tych rokoch 20. stor. sa stal 

sídlom Slovenského banského múzea. 

Ťažiskové úlohy: 

• Budovanie expozície Uhoľné baníctvo na Slovensku  

• Realizácia projektu Digitálne múzeum, digitalizácia predmetov 3D  

• Aktivity programu Škola v múzeu,  interaktívne prehliadky expozície 

1.2.5 Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, archív 

Kammerhof, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, tel. č.: 0421-45-694 94 30, 

archiv@muzuembs.sk; dokumentacne@muzeumbs.sk 

Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, archív je zamerané na odborné spracovanie 

a ochranu zbierkových predmetov, knižničných a archívnych dokumentov. 

Ťažiskové úlohy:  

 Elektronické prvostupňové a druhostupňové spracovanie zbierkových predmetov v programe 

ESEZ 4G, budovanie informačného systému 

 Elektronické spracovanie fotodokumentačného materiálu v programe BACH - FOTOARCHIV, 

budovanie informačného systému  

 Elektronické spracovanie  knižničných dokumentov v programe KISMaSK, budovanie 

informačného systému 

 Elektronické spracovanie archívnych dokumentov v programe BACH – PROARCHIV, 

budovanie informačného systému 

 Fotodokumentácia zbierkových predmetov a akcií SBM 

 Ošetrovanie a konzervovanie zbierkových predmetov 

mailto:mineralog@muzeumbs.sk
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1.3 ODBOR MARKETINGU, ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A GEOPARKU 

Odbor marketingu v úzkej spolupráci s vedením múzea, odbornými pracovníkmi, komisármi výstav a 

expozičných celkov propaguje činnosť a všetky aktivity Slovenského banského 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 pracovníkmi. 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, pripravuje dotazníky a vyhodnocuje knihy návštev múzea na zlepšenie 

služieb múzea širšej verejnosti. 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 

banského 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 príprave a 

realizácii projektov z mimorozpočtových zdrojov pre SBM, týkajúcich sa najmä prezentácii a ochrany 

zbierkového fondu Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. 

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. Múzeum 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 prostredníctvom projektu Škola v múzeu, z ktorého aktivít sa na jednotlivých 

oddeleniach Slovenského banského múzea vyšpecifikovali viaceré programy, bližšie špecifikované 

v kapitole 4.5.4 Environmentálna výchova.  

Geopark. Slovenské banské múzeum spolupracuje na projekte Zriadenie banskoštiavnického 

geoparku od roku 2000. Projekt je tematicky zameraný na tri nosné oblasti: geológiu, montanistiku a 

ekológiu. Po ukončení prác na záverečnej správe geologickej úlohy, v ktorej SBM vystupovalo ako 

subdodávateľ pri spracovaní problematiky v oblasti montanistika, banské vodohospodárske systémy 

a odvodňovacie dedičné štôlne, výsledkom čoho boli náučno - informačné tabule (NIT) v teréne a 

sprievodca po objektoch geoparku, sa inštitúcia zameriava na propagáciu projektu a jeho 

predstavenie verejnosti. V Berggerichte je od roku 2003 zriadené Informačné centrum geopark, ktoré 

sa v roku 2007 zlúčilo s Mestskou informačnou a turistickou kanceláriou. Vznikol tak jeden komplexný 

východiskový informačný bod pre návštevníkov, ktorého cieľom je: - poskytovanie informácií v jazyku 

slovenskom, anglickom a nemeckom, predaj vstupeniek do expozícií a na výstavy odd. geológie a 

galérie Jozefa Kollára. zabezpečovanie vstupov do štôlne Glanzenberg. zabezpečenie sprievodcovskej 

služby po meste, turistických 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 informačných 

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 prírodopisu a biológie na ZŠ a gymnáziách.  

Slovenské banské múzeum sa spolu s ďalšími organizáciami v rámci mesta zapojilo do iniciatívy 

týkajúcej sa ďalšej budúcnosti projektu Geopark. Uskutočnili sa v viaceré pracovné stretnutia, ktorých 
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cieľom bolo určenie si spoločnej myšlienky a cieľa. Hlavnou úlohou bude zastrešenie projektu a 

správcovstvo už vybudovaných trás a expozícií, zaradenie do medzinárodnej siete geoparkov, 

budovanie ďalších náučných chodníkov, vydávanie propagačných materiálov. 

Expozícia Dedičná štôlňa Glanzenberg, Kammerhofská ulica, 969 01 Banská Štiavnica, 

tel. č. 0421-45-692 05 35, infobs@muzeumbs.sk 

Dedičná odvodňovacia štôlňa Glanzenberg, jedna z najstarších v regióne, prechádza popod centrum 

mesta. Štôlňu preslávili cisárske návštevy v minulosti a významných osobností súčasnosti. 

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 

 Informačné centrum a Náučno – propagačná expozícia Geopark, 969 01 

Banská Štiavnica, tel. č. 0421-45-692 05 35, infobs@muzeumbs.sk 

Ťažiskové úlohy: 

• Poskytovanie informácií 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 materiálov  

• Prezentovanie objektov a náučných trás Geoparku a baníckej histórie 

1.4 ODBOR EKONOMICKO - INVESTIČNÝ 

Útvar ekonomický zabezpečuje nasledujúce úlohy: úlohy súhrnného plánu, rozpočtu a rozborovú 

činnosť; vedenie finančného a mzdového účtovníctva; vedie štatistiku a operatívnu evidenciu; správu 

a ochranu majetku múzea; realizuje periodické inventarizácie majetku múzea; majetkovo-právne 

usporiadanie nehnuteľností majetku múzea; úlohy v mzdovej oblasti a odmeňovaní; materiálno-

technické zásobovanie všetkých organizačných útvarov múzea skladového hospodárstva, vrátane 

vstupeniek a publikácií múzea; vedie evidenciu a likvidáciu cestovných účtov; vystavovanie faktúr; 

nákup investičného hmotného majetku; sledovanie spotreby elektrickej energie, plynu a palív; 

zodpovedá a vedie agendu autodopravy múzea, sústreďuje požiadavky na automobilovú dopravu, 

vystavuje príkazy na pracovné cesty vodičovi, zostavuje plány použitia motorových vozidiel vrátane 

sledovania ubehnutých kilometrov a spotreby pohonných hmôt, vybavuje požiadavky vodiča na 

nákup materiálov a súčiastok pre automobilovú prevádzku; vedenie pokladne; vedie evidenciu 

nájomného a pripravuje zmluvy s inými právnickými a fyzickými osobami. So súhlasom riaditeľa 

vydáva zásadné pokyny múzea v odbore hospodárskej prevádzky, plánovania, v mzdovej oblasti, 

majetkovej evidencie a pod. v rámci platných predpisov. 

Útvar investičný zabezpečuje nasledujúce úlohy: predprojektovú a projektovú prípravu stavby; opráv 

a údržby objektov múzea; zabezpečuje a kontroluje realizáciu opráv; údržbu a obnovu objektov 

múzea; vykonáva stavebný dozor; zvoláva kontrolné dni; zúčastňuje sa jednaní týkajúcich sa opráv 

a údržby objektov múzea v rámci mestskej pamiatkovej rezervácie; vykonáva kontrolu fakturovaných 

prác stavebnými organizáciami, potvrdzuje správnosť vykonaných a fakturovaných prác, porovnáva 

realizované práce s projektovou dokumentáciou.  
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2 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, 

mineralógie a 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 zverejňuje výsledky 

odbornej práce, 

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

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

výskumnej činnosti odborníkov iných inštitúcií,  

i) sprístupňuje zbierky a výsledky svojej činnosti formou dlhodobých alebo krátkodobých 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 zariadenia, 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 2014 boli medzi prioritné úlohy 

zaradené nasledovné akcie:  

a) Národný program záchrany a transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu 

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

b) činnosť Banskoštiavnického geoparku (prezentácia náučných geologických chodníkov, náučnej 

posterovej expozície, náučnej geologickej expozície v Banskom múzeu v prírode a dedičnej 

odvodňovacej štôlne Glanzenberg), 

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 (rozšírenie výroby fajok v 
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expozícii), Dejiny knižnej kultúry v Banskej Štiavnici, K dejinám mineralógie z diela Jána Pettku, Dejiny 

ťažby uhlia na Slovensku, Banskí robotníci v Banskej Štiavnici v období socializmu, Aušusnícka tradícia 

v montánnych lokalitách Slovenska, Hospodárske dejiny Banskej Štiavnice v období I.ČSR), 

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

a inštaláciu nových expozičných celkov SBM (zriadenie novej expozície „Expozícia uhoľného baníctva 

na Slovensku“ v Handlovej, úloha z uznesenia vlády SR č. 266/2008), 

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 elektronické spracovanie zbierok získaných v roku 2014,  

-druhostupňové spracovanie zbierok r. 2013 a budovanie informačného systému zbierkových 

predmetov SBM,  

-kúpa zbierkových predmetov,  

-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), 

-rekonštrukcia striech objektov múzea 

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

j) v rámci edičnej činnosti medzi prioritné úlohy patrilo vydanie viacerých propagačných materiálov a 

publikácií (edičná úprava zborníkov a zadanie na grafickú úpravu, do tlače: Zborník SBM, roč.24, 

Zborník Argenti fodina 2014). 

2.2 ČINNOSTI ORGANIZÁCIE PODĽA POŽIADAVIEK ÚSTREDNÉHO ORGÁNU 

Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu 

celoslovenského špecializovaného múzea, ktoré cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a 

odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej 

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

banských miest a oblastí na Slovensku. Zároveň sa riadi zákonom č. 38/2014 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a 

galerijnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 38/2014 Z. 

z.“). Múzeum 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. 

2.3 POPIS VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE POSKYTNUTÝCH 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. 

 



 Výročná správa Slovenského banského múzea Banská Štiavnica za rok 2014 

 

14 
 

a) ústredné orgány: 

Múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu celoslovenského špecializovaného múzea. 

Cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje 

hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských 

odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku. Riadi sa zákonom 

č. 38/2014 Z. z. a vo svojej činnosti aktívne uplatňuje Stratégiu rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej 

republike.  

Múzeum plní programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 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. 

Múzeum organizovalo podujatia spojené s cyklom prednášok a besied k významným výročiam: 

Svetový deň vody, Svetový deň Zeme, Medzinárodný deň múzeí, Svetový deň životného prostredia, 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Týždeň vedy a techniky. 

b)ostatné organizácie verejnej správy: 

Múzeum poskytuje informačné služby organizáciám verejnej správy v nasledovných oblastiach: 

-informácie o pripravovaných podujatiach organizovaných múzeom do rozhlasového, televízneho 

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 (materské škôlky, základné školy, stredné školy a špeciálne školy) zabezpečuje 

besedy, prednášky, vedomostné 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), -okresná 

súťaž „Poznaj a chráň“, Čo nám tu zanechalo baníctvo, Živá galéria. 

c)široká verejnosť: 

Múzeum poskytlo širokej verejnosti hlavne nasledujúce služby: 

-prehliadku siedmich stálych expozícií: Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový zámok, 

Berggericht - Mineralogická expozícia, Dedičná odvodňovacia štôlňa Glanzenberg, Galéria Jozefa 

Kollára, Kammerhof - Baníctvo na Slovensku, 

-prehliadku dočasných výstav vo svojich výstavných priestoroch (Berggericht, Galéria Jozefa Kollára, 

Starý zámok), 

-organizovanie výstav: Krotenie živlov alebo energie v službách človeka, Soňa Bezuchová - 

Paličkovaný svet, My sa nevieme sťažovať nahlas, Karol Baron - šľachtic surealizmu, Ich Veličenstvá 

prichádzajú, Múzeum ako škola, Jozef Lackovič – Genius loci, (Ne)Zabudnutí aušusníci, s doplnením 

tvorivých a interaktívnych aktivít pre deti a mládež, 

-spoluorganizovanie festivalov: Festival kumštu remesla a zábavy, Festival peknej hudby, Festival Cap 

á ĺ Est, Zimomravenie,  

-spoluorganizovanie nočných prehliadok: Noc na Starom zámku, Vojenský tábor, 

-spoluorganizovanie iných kultúrno-spoločenských podujatí: Stretnutie generácií, Salamandrové dni, 

Vianočný jarmok, 

-spoluorganizovanie konferencií a seminárov (medzinárodná konferencia Argenti fodina, seminár „Od 

ohlasov Murgašových patentov k národnému podniku Tesla“) 
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-prevádzku informačného centra (zabezpečenie sprevádzania v Glanzenberg štôlni, informácie o 

expozíciách múzea, Slovenskej banskej cesty, Slovenskej železnej cesty, zabezpečenie sprevádzania 

turistov a cielených skupín po Geoparku Banská Štiavnica, mesta Banská Štiavnica a okolí), 

-predaj suvenírov prostredníctvom predajných priestorov v expozíciách a predajni suvenírov v 

informačnom centre, 

-krátkodobý prenájom priestorov zväčša pre jednorazové spoločenské akcie (dňa 27. novembra 2014 

sa v priestoroch múzea v Kammerhofe uskutočnilo odovzdávanie vyznamenaní ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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. 

Výsledky odbornej činnosti múzea využívajú aj všetky druhy školských zariadení, múzeá, galérie a 

vedecko-výskumné inštitúcie. Široká verejnosť využíva knižnicu a archív múzea, kde môže študovať 

pramenné materiály z rôznych oblastí (prírodoveda, technika, história, umenie a iné).   

Múzeum od roku 1998 realizuje projekt „Škola v múzeu“, ktorého hlavnou snahou 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-vzdelávacích projektov po 

školských a kultúrnych zariadeniach širšieho regiónu. 

Múzeum využíva atraktívne priestory (Starý zámok, Nový zámok, štôlne, galéria) pre 

spoluorganizovanie festivalov a kultúrnych podujatí v meste pre domácu a zahraničnú verejnosť. Je 

aktívnym členom Združenia turizmu Banská Štiavnica a Oblastnej organizácie cestovného ruchu 

Región Banská Štiavnica.  

Múzeum bolo prizvané ako partner do projektu Digitálne múzeum z Európskych štrukturálnych 

fondov, ktorého garantom je Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Jedná sa 

o najväčší projekt, ktorý doteraz múzeá na Slovensku realizovali. Slovenské banské múzeum 

pripravilo do projektu 7 507 zbierkových predmetov a digitalizácia sa začala na jar v roku 2013. V 

roku 2014 prebiehala digitalizácia zbierkových predmetov z fondov múzea v priestoroch Kammerhof, 

Berggericht, v interiéri a exteriéri objektov Starý zámok a Galéria Jozefa Kollára, malá časť bola 

prevezená na digitalizáciu do Digitalizačného centra v Banskej Bystrici. Digitalizovali sa trojrozmerné 

zbierkové predmety. Celkovo bolo zdigitalizovaných 3999 predmetov skupiny 3D ( trojrozmerných) 

do 70 cm a 760 predmetov nad 70 cm.  

Na návrh vedeckej rady Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra bola múzeu dňa 3. 12. 2014 

udelená výročná Cena Dionýza Štúra za rok 2014 za rozvoj a podporu montánnych vied, 

dokumentáciu a sprístupňovanie vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany 

nerastov na Slovensku a aktívnu spoluprácu so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra. 

2.4 STREDNODOBÝ VÝHĽAD 

Múzeum svoj strednodobý výhľad zameriava v zmysle zriaďovacej listiny, podľa ktorej plní funkciu 

celoslovenského špecializovaného múzea s cieľom zhromažďovania, ochrany, vedeckom a odbornom 

spracovávaní, využívaní a sprístupňovaní hmotných dokumentov so vzťahom ku komplexnej 

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

banských miest a oblastí na Slovensku a zároveň sa riadi zákonom č. 38/2014 Z. z. Múzeum bude 
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taktiež pokračovať v sprístupňovaní verejnosti vlastných zbierkových predmetov, 

fotodokumentačného materiálu a archívnych materiálov. Taktiež umožní štúdium v depozitárnych 

priestoroch, v priestoroch knižnice a archívu odbornej verejnosti.   

Za účelom splnenia týchto činností múzeum vypracovalo Plán hlavných úloh Slovenského banského 

múzea na rok 2015, ktorý vychádza z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 

2012 - 2016 s 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. Plán hlavných úloh obsahuje 37 úloh, z ktorých je 18 úloh prioritných. Gestorom 

úloh za Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je Sekcia geológie a prírodných 

zdrojov. 

Pri vypracovaní plánu hlavných úloh a kalkulácii nákladov sa vychádzalo z objemu finančných 

prostriedkov pridelených múzeu z rozpočtu kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky na rok 2015 vo výške 258 784 €. Ďalej sa pri vypracovaní plánu hlavných úloh vychádzalo z 

predpokladaného objemu finančných prostriedkov, ktoré sa získajú z iných zdrojov vo výške 424 211 

€ (289 500 € z vlastných zdrojov, 128 211 € z projektov a ostatné 6 500 €). Pri započítaní finančných 

prostriedkov pridelených múzeu z rozpočtu kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky a z iných zdrojov je celková suma 682 995 €. 

Múzeum ako príspevková organizácia kladie vo svojej činnosti veľký dôraz aj na využívanie 

mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom rôznych projektov. Na rok 2015 podalo žiadosti o 

podporu štyroch projektov z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky v celkovej výške 110 211 €. Na organizovanie kultúrnych akcií v múzeu sa podali projekty 

Vyššiemu územnému celku Banská Bystrica a Mestu Banská Štiavnica vo výške 8 000 €. V spolupráci s 

Občianskym združením Iniciatíva za živé mesto podalo múzeum na rok 2015 dva projekty na 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v celkovej výške 10 000 €. 

Múzeum bude v roku 2015 pokračovať v realizácii projektu z Regionálneho operačného programu na 

rekonštrukciu objektu Prachárne a Starého zámku vo výške 1 586 452,71 €. V rámci Regionálneho 

operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

prioritná os Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, bude 

múzeum hľadať ďalšie mimorozpočtové zdroje pre svoj rozvoj.  

Jednou z hlavných úloh múzea v roku 2015 je dobudovanie a sprevádzkovanie Uhoľnej expozície v 

Handlovej (Cesta uhlia – Uhoľné baníctvo na Slovensku) so zameraním sa na priemyselnú ťažbu 

hnedého uhlia v 20. storočí. 

V rámci projektu Digitálne múzeum bude dokončená digitalizácia a celkove bude zdigitalizovaných 7 

507 ks zbierkových predmetov z fondov múzea. Zbierkové predmety, ktoré prešli digitalizáciou budú 

v roku 2015 spracované v elektronickom programe ESEZ a musia obsahovať údaje podľa Dublin Core. 

Múzeum v rámci dlhodobých cieľov sa zameralo na zhodnotenie realizácie projektu z Regionálneho 

operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

prioritná os Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu na 

rekonštrukciu objektu Prachárne a Starého zámku. V týchto objektoch by múzeum chcelo vytvoriť 

tzv. otvorený depozit pre návštevníkov, kde by sa prezentovali muzeálne predmety, ktoré ešte neboli 

sprístupnené verejnosti a nové výstavné priestory. Múzeum taktiež plánuje vybrané expozície vybaviť 

schodolezmy, čím sa umožní ich prístup aj pre hendikepovaných ľudí.  
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Múzeum chce vytvoriť aj expozíciu Baníckej ľudovej architektúry, má k dispozícii štyri banícke domy z 

rôznych lokalít Slovenska – Ľubietovej, Nižnej Boce, Smolníka a Banskej Štiavnice. Banícke domy sa 

dobovo zariadia a budú prezentovať život ale aj zručnosť obyvateľov jednotlivých baníckych lokalít 

Slovenska. 

2.5 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 expozícia, 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 rozhlasového, televízneho 

vysielania i do tlače zabezpečuje Odbor marketingu a environmentálnej výchovy a Geoparku, 

b) informácie o podujatiach múzea sú pravidelne poskytované Informačnému centru Banská 

Štiavnica, médiám, školám a školským zariadeniam, múzeám, galériám, vybraným rekreačným 

zariadeniam a kanceláriám cestovného ruchu, špecializovaným organizáciám, 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 

2.6 SPÔSOB FINANCOVANIA ŤAŽISKOVÝCH ČINNOSTÍ 

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

príspevkom na činnosť a vlastnými príjmami. 

2.7 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. 
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3 CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A 

JEHO PLNENIE 

Organizácia nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom. 

4 ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE 

4.1 ZBIERKOTVORNÁ, DOKUMENTAČNÁ, ARCHIVAČNÁ, KONZERVÁTORSKO   – REŠTAURÁTORSKÁ 

ČINNOSŤ 

4.1.1 Budovanie zbierkového fondu 

Budovanie zbierkového fondu: Do centrálnej prírastkovej knihy v roku 2014 bolo zaevidovaných 214 

prírastkových čísel v počte 566  ks zbierok. 

Akvizičná činnosť v roku 2014. 

 Výskum, zber, 
nález 

Kúpa Dar Prevod 

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

A 

(archeológia) 

3 3 3 3 - - - - - - 

SH (staršia 

história) 

- - - - - - - - - - 

NH (novšia 

história) 

156 409 20 20 4 5 132 384 - - 

E (etnografia) 35 134 - - 2 4 33 130 - - 

UH (umelecká 

história) 

4 4 - - 2 2 2 2 - - 

NUM 

(numizmatika 

2 2 - - - - 2 2 - - 

T (technika) 2 2 - - - - 2 2 - - 

HH (hudobná 

história) 

- - - - - - - - - - 

Iné spoločenské 

vedy 
1 1 - - - - 1 1 - - 

G (geológia) 11 11 1 1 1 1 9 9 - - 

Negatívy - - - - - - - - - - 

Spolu: 214 566 24 24 9 12 181 530 - - 

 

Nákupná komisia zasadala v roku 2014  1-krát. Nákup zbierok sa uskutočnil za 790,- € 

Zbierky získané v roku 2014 boli spracované prvostupňovo v programe ESEZ 4G. V centrálnom 

informačnom systéme ESEZ 4G bolo zaevidovaných v prvostupňovej evidencii 708 záznamov, v 

druhostupňovej evidencii bolo zaevidovaných 1027 záznamov, počet záznamov s obrázkami 639 a 

počet priložených obrázkov 757 ks. 

Celkom v programe ESEZ 4G je evidovaných v prvostupňovej evidencii 23842 záznamov, v 

druhostupňovej evidencii celkom 21571 záznamov, počet záznamov s obrázkami celkom 9750 a 

celkový počet priložených obrázkov 10937. 
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Na oddelení dokumentácie a ochrany zbierkových fondov sa zaevidoval a katalogizoval nasledovný 

informačný materiál : 

-CD – 13 ks, DVD - 11 ks, Protokoly z reštaurovania – 1 ks, Nálezové správy z výskumov – 6 ks, 

Scenáre, libretá, ideový zámer – 1 ks, Vedecko-výskumná činnosť:  štúdie, publikačná činnosť – 33 ks 

služobné cesty: domáce – 87 ks, zahraničné – 1 ks, ktorej sa zúčastnil Dr. Labuda J. CSc. 

Do evidencie „Zmluvy o výpožičke“ bolo zaevidovaných 19 zmlúv s rôznymi organizáciami, ktoré si 

vypožičali 391 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 13 organizácií a súkromných osôb v počte 

113 ks predmetov. 

Dohôd o publikovaní, fotografovaní a filmovaní bolo vyhotovených 29. 

4.1.2 Fotoarchív 

V informačnom systéme Bach bolo k 31.12.2014  zapísaných celkovo negatívov:  82430 ks a 2344 ks 

diapozitívov, v roku 2014 bolo zapísaných 9280 ks záznamov.   

Vo fotoarchíve je evidovaných celkom 46844 ks negatívov zbierok a 61318 ks nezbierkových 

negatívov (výstavy, semináre, kultúrne a spoločenské akcie, výskumy, atď...), diapozitívov je 

evidovaných celkovo 2344 ks. 

4.1.3 Fotodielňa 

Digitálne bolo vyhotovených celkovo 7439 záberov. Z toho nafotených zbierok 4022záberov, 

nezbierkových záberov bolo vyhotovených 3417, z toho akcie - semináre a výstavy: 2916 záberov. 

Vyhotovenie pozitívov:  6x9cm – 124 ks, 9x13cm – 3 ks,  13x18cm – 2 ks, spolu 129 ks.  

4.1.4 Knižnica 

Prírastky v knižnici v roku 2014:  

-knihy : 63 kusov v cene : 577,69 €, z toho – kúpa : 8 ks v cene : 160,69 €, výmena : 10 ks v cene 48,00 

€. darom: 45 ks v cene : 369,00 €  

-periodiká : 27 kusov cene : 202,17 €, z toho – kúpa : 4 ks v cene : 57,10 €, výmena : 4 ks v cene : 

19,00 €, darom : 19 ks v cene : 126,07 €  

-prírastky v roku 2014 spolu : 80 ks v cene : 779,86 €, z toho - kúpa : 12 ks v cene : 217,79 €, výmena : 

14 ks v cene : 67,00 €, darom : 64 ks v cene : 495,07 € 

Čistý nákup v roku 2014: 217,79 €  

Celkový počet knižných jednotiek vo fonde knižnice SBM k 31.12. 2014 – 22 901 kusov v hodnote 23 

584,92 € . 

Výpožičná služba: 

výpožičky prezenčné: 195 ks (z toho periodiká 143 ks), výpožičky absenčné: 400 ks, MVS: 6 ks 

Výpožičky v roku 2014 celkom: 601 ks 

Počet čitateľov: 98. 

-Zasielanie objednaných publikácií a povinných výtlačkov. 

-Služby pre čitateľov knižnice : xerox z kníh a časopisov. 

4.1.5 Archív a registratúrne stredisko 

Archív: 

-vyhľadávanie v archíve – 8 

-výpožičky z archívu – 3 (1 prezenčná) + 1 bádateľ externý 

-založenie vrátených výpožičiek 

-konzultácie a štúdium materiálov k spracovávaniu archívnych dokumentov, metodickému pokynu k 

spracovaniu archívnych fondov 



 Výročná správa Slovenského banského múzea Banská Štiavnica za rok 2014 

 

20 
 

-dokončenie spracovania a vypracovanie inventárneho zoznamu  archívneho fondu - Vlastivedné 

múzeum  

-spracovanie archívnych fondov Eugen Klementis a Eugen Kladivík 

Registratúrne stredisko: 

-vyhľadávanie v RS – 31 

-výpožičky – 5 (prezenčné) 

-založenie vrátených výpožičiek 

-príprava a ukončenie vyraďovacieho konania pre RZ do r. 2008 a ÚD 2003 

-vyraďovanie registratúrnych záznamov z r.  2009 a staršie roky 

-prevzatie RZ z r. 2011 a staršie roky do RS z oddelení múzea 

-ukladanie registratúrnych materiálov v registratúrnom stredisku   

4.1.6 Konzervátorsko-reštaurátorské práce 

Priebežné konzervovanie, prekonzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov v expozíciách a 

depozitoch SBM:  

- konzervované: 569 ks, ošetrené: 802 ks, spolu: 1671 ks 
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4.2 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH 2014 

Názov: Národný program záchrany a transformácie banských diel na objekty cest. ruchu 

Riešiteľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Peter Zorvan, PhD., Ing. Ondrej Michna 

Výstup: Slovenské banské múzeum je od roku 2005 spoluriešiteľom Národného programu záchrany a 

transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu (program Slovenská banská cesta). 

SBM 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 strediska, SBM je zároveň odborným garantom 

úlohy. SBM je členom združenia Slovenská železná cesta, ktorá je súčasťou Stredoeurópskej železnej 

cesty  (MEES). Spolupráca pri spracovaní databázy objektov Slovenskej železnej cesty, spracovaní 

návrhu spoločnej web stránky projektu. 

Názov: Zriadenie banskoštiavnického Geoparku 

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

Výstup: V roku 2014 sa pokračovalo v riešení prioritnej úlohy Zriadenie banskoštiavnického Geoparku 

v spolupráci s rezortnými inštitúciami MŽP SR a Mestom Banská Štiavnica, tiež 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 prevádzku 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. 

Názov: Archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku 

Výskum lokality Staré mesto (Glanzenberg) v Banskej Štiavnici 

Riešiteľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

Výstup: Slovenské banské múzeum zabezpečuje už vyše 32 rokov systematický archeologický výskum 

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

rada pri MK SR (výskum pre vedecké účely). Výsledky výskumu boli prezentované aj na 

medzinárodnej konferencii v septembri 2014 v Prešove. SBM v roku 2014 zabezpečovalo viacero 

záchranných archeologických 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 (Banská 

Štiavnica). Ťažiskovým archeologickým výskumom múzea zostala lokalita Glanzenberg (Staré mesto). 

Odborné, vedecké a materiálové štúdie k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym a etnografickým 

dejinám Banskej Štiavnice a banských miest Slovenska  

Názov: Ťažné stroje a zariadenia v zbierkach Slovenského banského múzea 

Riešiteľ: Ing. Ondrej Michna 

Výstup: príspevok Zborníka Slovenského banského múzea 2014 

Zvislá banská doprava je jedným z najdôležitejších úsekov v celom komplexe vnútropodnikovej 

dopravy v každej bani. Zabezpečuje odťažbu, prísun materiálu, strojov s zariadení potrebných k 

vlastnému dobývacieho procesu, ako aj dopravu ľudí. Tvorí tak spolu s dopravou horizontálnou jednu 

zo základných zložiek prevádzky celého banského závodu, výrazne pôsobiace na celkovú efektívnosť 

hlbinnej ťažby. Doprava z hlbinnej bane na povrch sa deje spravidla jamou, ktorá slúži nielen k ťažbe 

a doprave mužstva (osôb), ale i k vetraniu bane, k vedeniu káblov, potrubia a pod. Jama je väčšinou 

zvislé banské dielo, ktoré pretína jednotlivé obzory v náraziskách a ústi na povrch tzv. ohlbňou. 

 



 Výročná správa Slovenského banského múzea Banská Štiavnica za rok 2014 

 

22 
 

Názov: Dejiny ťažby uhlia na Slovensku 

Riešiteľ: Ing. Magdalena Sombathyová 

Výstup: scenár expozície a texty na informačné panely 

Spracované texty pre expozičné časti: Ručné dobývanie, Banské právo, Mechanizované dobývanie, 

Šramačka, Začiatok priemyselne ťažby v Handlovej (9 panelov), Banské závody po roku 1945, Závod 

Veľký Krtíš, Závod Čáry, Závody Hornonitrianskych baní Prievidza a.s., časť Z bane do domácnosti – 

úvodný text, úprava uhlia (2 panely), časť Nebezpečenstvá bane - úvodný panel, osvetľovanie, banská 

záchranná služba (2 panely), časť Banícke spolky, úprava textu banícke školstvo. 

Úprava a korektúra všetkých textov v expozícii. Práca v archívoch ŠÚBA Banská Štiavnica, GÚDŠ, 

fotoarchív SBM - vyhľadávanie mapovej a obrázkovej dokumentácie, použitej na paneloch a 

prezentáciách k jednotlivým témam. Texty zachytávajú vývoj ťažby uhlia na našom území. Najstaršie 

obdobie je spojené so snahami HKG úradu získať prístup k uhliu, prieskumné práce a pokusy  využiť 

hnedé uhlie v hutníctve a na pohon čerpacích strojov. Situácia a možnosti ťažby sa zmenili až po 

roku1853, kedy bol vydaný Všeobecný banský zákon. Najväčšia textová časť je venovaná budovaniu 

priemyselného závodu v Handlovej. Vznik Západouhorskej kamenouhoľnej účastinnej spoločnosti v 

roku 1929 bol začiatkom priemyselnej ťažby uhlia u nás. Uplatňovali sa aktuálne postupy pri razení, 

vystužovaní, dobývaní, smrteľné nehody si vynútili rozvoj banského záchranárstva. Do roku 1945 bol 

závod v Handlovej najväčším producentom uhlia u nás. Po druhej svetovej vojne sa začala rozvíjať 

ťažba v ďalších závodoch na Hornej Nitre – Cígeľ, Nováky, v krtíšskej oblasti a Čároch. Pre dotvorenie 

obrazu problematiky ťažby uhlia sú doplnené témy prieskumu, spracovanie, osvetľovania, banského 

záchranárstva. Svojím vývojom prešlo aj banícke školstvo, ktoré v druhej polovici 20 storočia 

prosperovalo aj upadalo podľa stavu a potrieb banského podnikania u nás. 

Názov: Expozícia Uhoľné baníctvo na Slovensku 

Riešiteľ: Ing. Lubomír Lužina 

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.  

1, Scenár časti expozície venovanej mechanizovanému dobývaniu uhlia. 

2, Scenár časti expozície venovanej vŕtacej technike. 

3, Scenár časti expozície venovanej vetraniu a odvodňovaniu. 

4, Scenár časti expozície venovanej prezentácii veľkorozmerných zbierok  v areáli múzea. 

Scenáre a réžia tematických videoprezentácií : 

1, Uhoľné baníctvo 

2, Doprava v uhoľných baniach 

3, Úprava uhlia 

Výber podkladov a zostavenie fotoprezentácií : 

1,  Baňa Dolina na starých fotografiách 

2,  Baňa Mier na starých fotografiách 

3,  Baňa Mládeže na starých fotografiách 

4,  Handlová na starých fotografiách 

5,  Súčasné baníctvo – Baňa Dolina 

6,  Súčasné baníctvo – Baňa Cigeľ 

7,  Súčasné baníctvo – Baňa Čáry 

8,  Súčasné baníctvo – Baňa Handlová 

9,  Súčasné baníctvo – Baňa Nováky 

10, HBZS Prievidza 

11, Laboratóriá uhoľných baní 
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12, Stenové dobývanie 

13, Razenie chodieb 

14, Horizontálna doprava 

15, Odvodňovanie 

16, Vŕtanie 

17, Úprava uhlia 

Názov: Expozícia Uhoľné baníctvo na Slovensku 

Riešiteľ: Mgr. Peter Jancsy  

Výstup: Preklady textov, popisiek exponátov, tematických filmov a prezentácií pre expozíciu do 

nemeckého jazyka. Výber zbierkových predmetov zameraných na geológiu uhoľných ložísk. Boli 

pripravené aj texty o typoch ložísk uhlia a systematike uhlia ako aj o sprievodných mineráloch 

uhoľných ložísk. 

Názov:: Zo života a diela Jána Pettku 

Riešiteľ: Mgr. Peter Jancsy 

Výstup: Príspevok pre Zborník SBM. Štúdia vypracovaná na základe literárnych prameňov, archívnych 

zdrojov Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici a zbierkových fondoch 

Slovenského banského múzea. Pojednáva o vývine tejto osobnosti, jeho pracovných aktivitách a 

mimoriadnych zásluhách ako vedca a pedagóga geologických vied. 

Názov: Ján František Sulcer – banskoštiavnický kníhtlačiar 

Riešiteľ: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 

Výstup: bibliografia 

Vypracovanie bibliografie a odbornej štúdie o pôsobení prvého banskoštiavnického kníhtlačiara Jána 

Františka Sulcera na základe štúdia archívnych dokumentov na Slovensku a v zahraničí (Maďarsko, 

Rakúsko). Pozornosť bola venovaná analýze kníhtlačiarenskej produkcii J.F. Sulcera, 

charakteristických dobových reálií, obsahovej analýze tlačí, analýze výzdoby kníh.  

Názov: Eugen Klementis a Mestské múzeum v Banskej Štiavnici 

Riešiteľ: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 

Výstup: štúdia 

Štúdia o živote a pôsobení Eugena Klementisa a jeho činnosti v Mestskom múzeu v Banskej Štiavnici a 

kultúrno-osvetových aktivitách  vypracovaná na základe štúdia archívnych dokumentov a spracovania 

archívnej pozostalosti Eugena Klementisa. 

Názov: Fajkárska dielňa Karola Zachara v Banskej Štiavnici (z archívnych dokumentov) 

Riešiteľ: Mgr. Eva Lovásová 

Výstup: štúdia v tlači, publikácia v tlači  

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. Cieľom publikácie bolo mimo 

iného verejnosti fotograficky prezentovať produkciu Zacharovej fajkárskej dielne, ktorá je uchovaná v 

zbierke SBM.  
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Názov: Banskí robotníci v Banskej Štiavnici v období socializmu, štúdia: Čo baník, to úderník? 

Pohľad na socialistické súťaženie v n. p Rudné bane - závode Banská Štiavnica 

Riešiteľ: Mgr. Zuzana Denková 

Výstup: štúdia v Zborníku SBM 

V poradí štvrtým výstupom viacročnej výskumnej úlohy zameranej na dokumentáciu každodenného 

života baníkov v období socializmu s akcentom na aktivity realizované pod hlavičkou zamestnávateľa 

- národného podniku Rudné bane, je príspevok k téme socialistického súťaženia približujúci údernícke 

hnutie, stachanovské hnutie, hnutie brigád socialistickej práce, vyznamenávanie, inštalácie tabúľ cti, 

násteniek, problematické oblasti /vo svetle odborárskej agendy i spomienok/ v n. p. Rudné bane v 

Banskej Štiavnici. 

Názov:  Doplnkové zamestnania baníkov v časoch stagnácie baníctva (s akcentom na rezbársku 

produkciu) 

Riešiteľ: Mgr. Zuzana Denková 

Výstup: štúdia i konferencia Etnológ a múzeum (príspevok) 

Obdobia stagnácie a úpadku baníctva v Banskej Štiavnici a okolitých baníckych obciach vnímali 

najcitlivejšie banskí robotníci, ktorí mali v jednosektorovo zameranom hospodárstve problém uživiť 

sa. V banskoštiavnickom rudnom revíre sa situácia vyhrotila v 70. rokoch 19. storočia, kedy žili v 

biednych podmienkach 2/3 obyvateľstva mesta i blízkeho okolia. Banícke rodiny si museli hľadať 

alternatívne zdroje príjmov a riešením sa stala domácka remeselná výroba, ktorej rozvoj od konca 19. 

storočia legislatívne i finančne podporoval štát. V rizikových lokalitách zakladal odborné školy, ktoré 

mali naučiť banícky dorast základom vybraného remesla. Pre banícke obce banskoštiavnického 

rudného revíru sa záchranou mala stať rezbárska a čipkárska výroba.  

Názov: Lekárnictvo v Banskej Štiavnici v rokoch 1918-1948 (1950). Príspevok k hospodárskym 

dejinám Banskej Štiavnice v 20. Storočí. 

Riešiteľ: Mgr. Daniel Harvan 

Výstup: štúdia v Zborníku SBM 

Dejiny lekárnictva v Banskej Štiavnici nepatria medzi oblasti, ktorým doteraz regionálna historiografia 

venovala väčšiu pozornosť. V zmysle ich spracovania v rámci starších dejín bol venovaný aj priestor 

problematike zdravotníctva, do ktorej spadá aj činnosť lekárnikov, resp. osôb zaoberajúcich sa 

liečením chorých. Čo sa týka novších dejín, primerané spracovanie problematiky absentuje. 

Spracovaná štúdia si nevšíma len lekárne a ich prevádzkovateľov, ale v širšom kontexte poukazuje na 

vývoj politických pomerov a aplikáciu legislatívnych zmien do oblasti lekárnictva v celoštátnom, no 

predovšetkým v regionálnom meradle. Perspektívne ju v budúcnosti má doplniť materiálová štúdia 

venujúca sa zbierkovým predmetom z oblasti lekárnictva nachádzajúcim sa v zbierkovom fonde SBM. 

4.3 EXPOZIČNÁ ČINNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH 2014 

4.3.1 Banské múzeum v prírode 

Už viac ako 30 rokov patrí k najväčším atrakciám nielen Slovenského banského múzea, ale aj Banskej 

Štiavnice, Banské múzeum v prírode (BMP). Táto jedinečná expozícia priťahuje návštevníkov najmä 

možnosťou fárania do bane, ktorej najstaršie časti sú datované až do 17. storočia. 

V areáli si návštevník môže prezrieť Povrchovú expozíciu, Podzemnú expozíciu, Náučno – geologickú 

expozíciu ale tiež Expozíciu lomového dobývania a tiež areál starých dobývok 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 
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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 podzemných priestoroch 

autentického prostredia Bartolomej štôlne zo 17. storočia sú umiestnené exponáty dokumentujúce 

banskú prácu od najstarších čias až po súčasnosť. Návštevníci sa zoznámia s najstaršími dobývacími 

metódami a technickými zariadeniami používanými na tomto území v počiatkoch baníctva a 

postupne prechádzajú vývojom banskej techniky a technológií až po súčasnosť. Súčasťou expozície je 

aj remíza banských lokomotív, 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 podzemnej 

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 Slovenska, náučno-informačných panelov 

a tiež vzoriek hornín prezentuje geologický vývoj Slovenska a je vhodným miestom na výučbu 

predmetov spojených s geológiou. Expozícia 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 dobývania a priamo v masíve lomovej steny je 

vyrazená štôlňa s komorou znázorňujúca prípravu 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 Banskou 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. 

V roku 2014 boli v Banskom múzeu v prírode doplnené exponáty uzatváracích mechanizmov 

z rekonštruovaných tajchov (vodných nádrží) a dopravné nádoby (klietky).  

4.3.2 Starý zámok 

Starý zámok dokumentuje stavebný vývoj štyroch výtvarných slohov - románskeho, gotického, 

renesančného a barokového. Koncom 19. storočia začali v priestoroch Starého zámku zhromažďovať 

rôzne múzejné exponáty a v roku 1900 sprístupnili verejnosti Mestské múzeum. V dvadsiatych rokoch 

20. storočia začal kustód a riaditeľ múzea prof. Vojtech Baker zriaďovať vo vnútornom nádvorí hradu 

kamenné múzeum - lapidárium. 

V objekte Starého zámku si môže návštevník prezrieť v rámci individuálnej prehliadky:  Karner – 

kaplnku sv. Michala, vežu Himmelreich (žaláre, mučiareň), zámockú studňu, lapidárium, ale aj 

barokové plastiky z morového súsošia Sv. Trojice, maketu neskorogotického oltára Majstra MS a 

expozíciu v Severnej veži, ktorá dokumentuje najrozvinutejšie a najpočetnejšie remeslo mesta Banská 

Štiavnica - kováčstvo (cech – 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 

expozícia, krásna Rytierska sála s nadrozmernými obrazmi Františka Jozefa I., jeho manželky Alžbety 

(Sisi) i košatého rodokmeňa habsburského rodu, expozícia streleckých terčov a historických zbraní, 
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expozícia interiérových hodín i dlhodobá výstava reliéfov a plastík z banskoštiavnickej  barokovej 

Kalvárie. 

Expozícia Fajkárska dielňa dokumentuje tradície výroby hlinených fajok – „štiavničiek" v Banskej 

Štiavnici. Väčšina zbierkových predmetov inštalovaných v expozícii pochádza z dielne Karola Zachara. 

Okrem svetoznámych hlinených fajok sú prezentované špeciálne fajkárske nástroje, stroje, formy, 

modely, šeková a účtovná evidencia, diplomy zo svetových výstav. Fajkárske stroje inštalované v 

expozícii sú funkčné a počas kultúrnych podujatí pre návštevníkov predvádzame výrobu fajok. 

Archeologická expozícia „Baníci prichádzajú..." 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. Druhá 

časť expozície je venovaná predovšetkým nálezom zo známych lokalít Starého mesta (Glanzenberg), 

historického jadra Banskej Štiavnice a Sitna s okolím (sídlisková keramika 12.-15. storočia, banícke 

nástroje, kahance, šperky, ale aj predmety každodennej potreby,  banícky fokoš zo 14. storočia, nožík 

z 15. storočia, detské hračky, či bronzové kovania). Osobitnú kapitolu tvoria nálezy zo Sitna s 

vykopávkami Andreja Kmeťa. Najpozoruhodnejšie nálezy - poklad bronzových šperkov, súčastí odevu  

a nástrojov, ktoré sa našli na Sitne a Holíku z obdobia okolo roku 900 pred. Kr.   

Expozícia Strelecké terče a historické zbrane sa nachádza v zbrojnici zámku nad presbytériom 

(kaplnkou), kde sa v minulosti  zdržiavala posádka hradu. Prevažná väčšina z kolekcie 211 streleckých 

terčov z obdobia rokov 1754 až 1939 sa do zbierkových fondov múzea dostala v roku 1965 pred 

likvidáciou budovy mestskej strelnice. Inštalovaných je  cca 80 streleckých terčov, ktoré sa dajú 

rozdeliť na slávnostné a zábavné strelecké terče. Významnú skupinu tvorí 7 streleckých terčov s 

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

storočia. K najvýznamnejším patria terčovnice, prachovnice, tesáky a delové gule.  

Stála výstava „Kalvária v azyle“, inštalovaná od septembra 2007 Prezentované sú vzácne drevené 

reliéfy a plastiky 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.  

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 – vežových hodín prezentované najmä interiérové hodiny – stolové, nástenné, stojace, 

špeciálne – kontrolné hodiny a hodinky vreckové. Najstaršími interiérovými hodinami sú hodiny z 

obdobia baroka. K vzácnym hodinám inštalovaných v expozícii patria barokové tanierové (terčové) 

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

ciferníkom. V expozícii sú inštalované aj raritné „schwarzwaldky“ s namaľovanými baníckymi výjavmi.  

Prezentované vreckové hodinky z obdobia 19. – 20. storočia reprezentujú prevažne ženevské firmy, 

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

4.3.3 Nový zámok 

Nový zámok je jednou z najvýraznejších dominánt mesta Banská Štiavnica. Postavený bol v čase 

tureckého nebezpečenstva v roku 1564. 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. V tejto hranolovitej veži so štyrmi okrúhlymi 

nárožnými dvojposchodovými baštami sa po skončení tureckých vojen nachádzalo až do polovice 18. 

stor. skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka. 
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Z tohto obdobia sú známe i tzv. "živé hodiny" (v letnej turistickej sezóne simulujeme pre návštevníkov 

toto historické trúbenie púšťaním nahrávky). 

Na prvom poschodí sa nachádzajú ukážky výzbroje z obdobia protitureckých bojov: bubny, hlásna 

trúba, bojové sekery, zápalné vence a palice, 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. Druhé poschodie je 

rozšírené  o 4 nárožné bašty tzv. strieľne. 2 bašty sú zariadené orientálne a sú dokladom neustálej 

mobility tureckých vojsk. Inštalované sú rôzne  nápojové 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 

(slávnostné hasičské prilby). Uprostred poschodia sú na paneloch umiestnené turecké sečné aj 

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

jatagany. Na treťom poschodí sú vo vitrínach výhražné listiny a na podstavcoch sú kamenné delové 

gule rôznych veľkostí, náboje do pušiek, do hákovníc, šrapnely s malými železnými guľkami s pušným 

prachom, hroty proti jazde, strmene, ostrohy, atď. Na poslednom poschodí je inštalovaná plastická 

mapa znázorňujúca obdobie tureckej expanzie v strednej Európe, i modely protitureckých pevností 

na Slovensku. Zámok ponúka aj jeden z najkrajších panoramatických výhľadov na historické mesto 

Banská Štiavnica. 

4.3.4 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, s dôrazom na Banskú Štiavnicu, od gotiky po 20. storočie. Samostatné expozície 

majú maliari, Edmund Gwerk a Jozef Kollár, po ktorom je Galéria pomenovaná. Výnimočná je aj stála 

expozícia Baníckeho umenia ako rozsahom tak aj významom, ktorá je najväčšia na Slovensku. 

Expozičná náplň má stredoeurópsky rozmer. Doplnením stálych expozícií galérie sú pestré výstavné 

podujatia zamerané na prezentáciu tvorby významných výtvarníkov /Soňa Bezuchová, Karol Baron, 

Jozef Lackovič/. 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…“. Téma 16. Ročníka v roku 2014 „Krajina môjho srdca“ oslovila mladých 

autorov do uzávierky prišlo rekordných 1136 diel. 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. 

4.3.5 Mineralogická expozícia  - Berggericht 

Expozičné celky: Systematická mineralógia a Nerastné suroviny Slovenska 

Systematická mineralógia 

V tejto expozičnej časti sú prezentované prírodné chemické prvky a zlúčeniny - minerály, 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. Pozornosť si 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. 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. Mimoriadnej kvality je ukážka hessitu z 
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lokality Botes (Rumunsko). Novším prírastkom je creedit, Durango, Mexiko; fluorit, Banská Štiavnica; 

fluorit, Castleton. 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 reprezentované viacerými 

peknými vzorkami.  

Čo do počtu druhov a vystavených kusov je najbohatšia trieda silikáty. Sú v nej zastúpené 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 Murgab, Tadžikistan. Zo zeolitov si pozornosť zasluhuje nález drúzy 

kryštálov heulanditu z Banskej Štiavnice. Systematiku minerálov uzatvára trieda organické minerály a 

fosílne živice. Súčasťou tejto časti je aj kolekcia hornín - magmatické, vulkanické, pyroklastické, 

sedimentárne, kaustobiolity  a premenené. Miestnosť je doplnená geologickou mapou územia 

Slovenska v mierke 1: 70 000. 

Nerastné suroviny 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 – hodrušského 

rudného rajónu. 

Súčasťou prehliadky Mineralogickej 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 výstuží a banské vozíky. 

4.3.6 Baníctvo na Slovensku - 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 Slovenského 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 objekte, vplyve 

úradu, ktorý tu sídlil, na rozvoj baníctva v stredoslovenskej oblasti, o baníckom 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 najvzácnejším zbierkam múzea.  

K baníkom a baníckemu životu patria  aj ľudové tradície, banícky odev, či  ľudové umenie baníkov, 

prezentované samostatným expozičným celkom. Väčšia časť expozície je venovaná banskej technike 

a zoznamuje návštevníka, so všetkým, čo predstavuje proces získavania nerastných surovín, teda 

baníctvom. Postupne od geologického prieskumu, cez spôsoby dobývania, banské meračstvo, 

osvetľovanie, čerpanie podzemných vôd, banskú dopravu, záchranárstvo až po úpravníctvo  sa 

návštevník v ôsmich tematických celkoch zoznámi s technológiami a technikou používanou v 
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baníctve. Vystavené pracovné náradie, stroje, zariadenia a pomôcky dopĺňajú dobové mapy a 

fotografie a funkčné modely (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 návštevnosť 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. 

4.3.7 Dedičná odvodňovacia štôlňa Glanzenberg 

Dedičná odvodňovacia štôlňa Glanzenberg je verejnosti prístupná od roku 2003 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 Štiavnica, v objekte Berggericht, na 

Nám. sv. Trojice. V dvoch výstavných miestnostiach prostredníctvom posterovej prezentácie, 

veľkoplošných máp a albumov prezentuje navrhované 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. 

4.3.8 Cesta uhlia – Uhoľné baníctvo na Slovensku, expozícia Handlová 

V priebehu rokov 2009 - 2014 prebiehala výstavba múzea uhoľného baníctva v Handlovej, prvej  

pobočky Slovenského banského múzea so sídlom mimo Banskej Štiavnice. Dôvodov a impulzov 

pristúpiť k výstavbe nového múzea bolo viac, ale definitívne rozhodlo prijaté Uznesenie vlády SR č. 

266. V roku 2009 sa začala rekonštrukcia a dostavba objektu. Budova patrila pôvodne HBP a.s, neskôr 

mestu Handlová, ktoré ju pre účel vybudovania múzea venovalo za symbolickú sumu Ministerstvu 

životného prostredia SR. Pred prestavbou bola v havarijnom stave. Projekt rekonštrukcie vypracoval   

Ing. arch. P.Juríček. Od začiatku sa počítalo s vybudovaním zážitkovej expozície. Cieľom bolo vytvoriť 

interaktívny priestor a priblížiť dobývanie uhlia od jeho vzniku až po využitie v domácnosti, či 

elektrárni. Autormi riešenia dizajnu expozície sú Ing. arch. M. Dulík a Ing. arch. L. Dulíková. Odbornú 

náplň mali na starosti odborní pracovníci SBM Ing. Sombathyová, Ing Lužina, Mgr. Jancsy a Mgr. 

Matejková PhD. V auguste roku 2014 boli ukončené stavebné práce a súčasne aj najzložitejšia časť 

riešenia expozície, umiestnenie ťažkých banských mechanizmov, kombajnov, mechanizovaných 

výstuží ... Prevoz  a manipulácia prebiehala v spolupráci s Hnedouhoľnými baňami Prievidza, a.s. Od 

septembra 2014 sa začali práce v interiéri, financované z podpory Environmentálneho fondu. 

Zahŕňali vlastnú výrobu expozície, informačného systému, audiovizuálnych prvkov, vybudovanie 

priestoru pre tvorivé aktivity a environmentálnu výchovu. V expozícii nazvanej Cesta uhlia, uhoľné 

baníctvo na Slovensku sú sprístupnené tri podlažia. Suterén predstavuje podzemné priestory s ťažbou 

uhlia od ručného dobývania, po dobývanie uhlia mechanizmami zo začiatku 20. storočia. Významu 
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samotnej Handlovej v histórii ťažby uhlia je venovaná jedna z miestností suterénu  a mapuje obdobie 

od začiatku priemyselnej ťažby v roku 1909 po rok 1945. Prízemie predstavuje techniku druhej 

polovice 20. storočia. Vŕtaciu techniku zastupujú pneumatické a elektrické vŕtacie kladivá a zbíjačky. 

Dobývacie stroje – brázdiace stroje, dobývacie kombajny a mechanizovaná výstuž zastupujú masívnu 

techniku, mechanizáciu ťažby uhlia v druhej polovici 20.storočia. Prvé poschodie dopĺňajú informácie 

o vzniku uhlia, histórii banských závodov, o procese získavania uhlia od prieskumných prác po úpravu 

uhlia. Tematický celok „Nebezpečenstvá bane“ sa venuje vetraniu, čerpaniu banských vôd, 

osvetľovaniu a vývoju banských záchranných staníc a aj samotnej záchranárskej techniky.  

Problematiku dopĺňajú informácie o baníckych spolkoch a baníckom školstve. Dôležitým krokom je 

vytvorenie Ekodielničky, priestoru pre prácu s deťmi a mládežou v rámci environmentálnej výchovy 

a tvorivých dielní. Expozícia po kolaudácii privíta svojich prvých návštevníkov začiatkom roka 2015. 

4.4 VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ VYPLÝVAJÚCA Z PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH 2014 
Výstavy realizované v priestoroch múzea v Banskej Štiavnici a aj mimo múzea počas roka 2014. 

Názov výstavy: Krotenie živlov alebo energie v službách človeka 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Autor výstavy: Ing. Magdalena Sombathyová 

Miesto konania: Berggericht 

Doba trvania: 6.9.2013 - 21.8.2014  

Slovenské banské múzeum v spolupráci s Iniciatívou za živé mesto, Štátnym ústredným banským 

archívom a Slovenským technickým múzeom v Košiciach, spolupracovali pri príprave a realizácii 

výstavy, ktorá vznikla v roku 300-stého výročia narodenia Jozefa Karola Hella. Vynálezca , konštruktér 

a  staviteľ štiavnických tajchov vo veľkej miere prispel k záchrane a  následnému rozkvetu baníctva v 

štiavnickej banskej oblasti. Výstava približuje, ako človek v minulosti aj súčasnosti zvládal, a tiež 

využíval a využíva nielen energiu vody, ale aj ohňa, vzduch a zeme . Výstavné miestnosti sú nazvané 

podľa jednotlivých živlov. Prvá je venovaná vode, jej vlastnostiam a spôsobu využívania v baníctve- 

od vodného kolesa, cez vodnostĺpcové stroje až po stavbu vodných nádrží. Druhá prezentujúca oheň 

je zameraná na svetlo získané z plameňa, využívanie uhlia výrobu svietiplynu a používanie plameňa v 

svietidlách. Vzduch a para predstavujú postupné využívanie tejto energie na pohon strojov od 

čerpacieho stroja T.Newcomena po pneumatické vŕtačky a kompresory. Téma približuje obnoviteľné 

a neobnoviteľné zdroje, ktoré môžeme získavať zo Zeme formou nerastov, pestovaním, z vody… 

Vystavené zbierkové predmety boli zo zbierkových fondov SBM a z Technického múzea v Košiciach.  

Návštevnosť: 6683 hostí. 

Názov výstavy: Svetový deň vody  - Krotenie živlov alebo energie v službách človeka, časť voda 

Autor výstavy: Ing. Magdalena Sombathyová 

Edukačné aktivity: Mgr. Anna Ďuricová 

Miesto konania: Berggericht 

Termín: 21.3.2014 

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa uskutočnili tematické prehliadky výstavy „Krotenie živlov...“, 

zamerané len na problematiku vody. K podujatiu bol pripravený pracovný list, ktorý deti vypĺňali. 

Podujatia sa zúčastnili deti a študenti všetkých vekových kategórií, od škôlkarov, žiakov základných 

škôl až po študentov gymnázia.  

Návštevnosť: 170 detí z Banskej Štiavnice a blízkeho okolia 

Názov výstavy: Fotozážitky s pamiatkami 2013 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria J. Kollára, Združenie historických miest a obcí SR 
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Kurátor výstavy: Ing. arch. Iveta Chovanová 

Miesto konania: SBM – Galéria Jozefa Kollára 

Doba trvania: 12.2.2014 – 22.4.2014  

Výstava najlepších fotografií z celoslovenskej súťaže mladých ľudí do 21 rokov. 

Názov výstavy: Soňa Bezúchová „Paličkovaný svet“ 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára 

Kurátor výstavy: Ing. arch. Iveta Chovanová 

Miesto konania: SBM – Galéria Jozefa Kollára 

Doba trvania: 21.2.2014 – 22.4.2014  

Profilová výstava predstavuje výber tvorby Soni Bezúchovej za ostatných 20 rokov. V cykloch 

dominujú prírodné motívy, štylizované v mäkkých geometrických formách. Tmelom vystavenej 

kolekcie je pozitivita a láska k tradíciám, ktoré sú nefalšovanou súčasťou osobnosti autorky. Čisté 

tvary, krehká krása, farby zeme. Diela Soni Bezúchovej hravo a nápadito prekračujú limity prastarej 

techniky – paličkovanej čipky. Majstrovské zvládnutie remesla a talent umožnili autorke vstúpiť do 

novej dimenzie tohto kumštu trpezlivosti. V baníckych regiónoch sa paličkovaná čipka stala 

fenoménom už pred stáročiami. Generácie žien baníkov tvorili z nití zázračné diela. Korene 

paličkovanej tvorby Soni Bezúchovej sú práve tu, v kultúre baníckeho kraja. U starej mamy - čipkárky 

zo Španej Doliny trávila v detstve celé letá. Už ako šesťročná náročnú techniku ovládala. S 

dozrievaním prišiel čas na vlastnú tvorbu. Hoci diela vznikajú stovky hodín, týždňov, nestrácajú 

ľahkosť a žiaria radosťou zo života.  

Návštevnosť: 515 hostí 

Názov výstavy: „My sa nevieme  sťažovať nahlas - Krajina môjho srdca “, XVI. ročník medzinárodnej 

súťažnej prehliadky detskej a  študentskej tvorivosti s environmentálnou tematikou  

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára 

Spoluorganizátori: BBSK-POS Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, SAŽP, Odbor 

marketingu a propagácie Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica 

Kurátor výstavy: Ing. arch. Iveta Chovanová 

Miesto konania: Galéria Jozefa Kollára 

Doba trvania: 24.04.2014 – 15.6.2014 

Jubilejná prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže s ekologickou tematikou. Téma výstavy autorom 

otvorila priestor na vyjadrenie vzťahu k nádherným prírodným fenoménom, krajine, rastlinstvu a 

živočíšstvu. Diela sú mnohokrát  aj zamyslením nad miestom človeka v krajine. Kedy je jeho vzťah 

harmonický a kedy sa voči prírode správa zraňujúco, bezohľadne. Čo by nám ľuďom odkázala príroda, 

keby hovorila našim jazykom? Výstava zaujme predovšetkým kvalitou detských prác  a vysokou 

úrovňou diel žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska i zo zahraničia. Témy sa zhostili hravo, 

nekonvenčne a často náročnými výtvarnými technikami.  Súťaže sa zúčastnilo 126 škôl, do uzávierky 

prišlo rekordných 1136 diel. Súťažilo sa v 6. vekových kategóriách, osobitne porota posudzovala diela 

žiakov a študentov špeciálnych škôl. 

Návštevnosť: 834 hostí 

Názov výstavy: Karol Baron „Šľachtic surrealizmu“  

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára 

Kurátor výstavy: Ing. arch. Iveta Chovanová  

Miesto konania: SBM – Galéria Jozefa Kollára 

Doba trvania: 20.6.-15.9.2014 – výstava predĺžená do 15.11.2014 

Už desať rokov ubehlo od nečakanej, tragickej smrti výnimočného maliara a grafika Karola Barona. Tri 

dni po otvorení jeho veľkej profilovej výstavy v Paríži, ho na ulici zrazilo auto. Paríž, kultové mesto 
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surrealistov, ktoré tak miloval, si vypýtalo krutú daň. Pre Slovenské banské múzeum, Galériu  Jozefa 

Kollára je cťou, že mohlo pripraviť pre návštevníkov výstavu tohto originálneho výtvarníka. Výstava 

ponúkla extrakt toho najlepšieho z autorovej maliarskej tvorby – veľkoformátové obrazy vytvorené 

od polovice 70. – do polovice 80. rokov. V tých časoch mal Baron dvere do renomovaných galérií u 

nás zatvorené. Originalitou svojej tvorby príliš vyčnieval z každého mantinelu, ktorý nastavila 

vtedajšia spoločnosť umelcom. Vo svojich obrazových cykloch s chuťou spája možné s nemožným, 

prirodzené s neprirodzeným, živé s neživým. Svet ľudí, zvierat a krajiny sa splieta v čudesnom vesmíre 

zmutovaných jedincov. Divák stráca možnosť orientovať sa v čase. Netuší, či sa príbeh odohráva 

minulosti, prítomnosti, alebo v budúcnosti. Baron nás okúzľujúcou hravosťou svojich montáží vťahuje 

do magických hĺbok originálneho obrazového rozprávania. Jeho nástrojmi bola optika humoru, 

grotesky, absurdity, nadsázky. Pre Galériu Jozefa Kollára  je zadosťučinením a cťou, že sme v našich 

priestoroch mohli verejnosti predstaviť výnimočného autora, ktorý miloval atmosféru tohto 

baníckeho kúska sveta /dlhé roky mal letný ateliér v Banskej Hodruši/ . Krásna krajina a osobitý 

humor starousadlíkov boli veľkou inšpiráciou pre Baronove diela.  

Návštevnosť: Výstavu navštívilo 1371 hostí. 

Názov výstavy: Ich Veličenstvá prichádzajú ...!   

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Kurátor výstavy: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 

Mesto konania: Berggericht 

Doba trvania: 10.9.-17.11.2014 

V júli 2014 sme si pripomenuli 250. výročie návštevy habsburských Veličenstiev v stredoslovenských 

banských mestách. Ich návšteva nadviazala na predchádzajúcu návštevu ich otca, cisára Františka 

Štefana Lotrinského v roku 1751. Výstavou „Ich Veličenstvá prichádzajú ...“ Slovenské banské 

múzeum v Banskej Štiavnici nadväzuje na svoje predchádzajúce výstavy venované návštevám členov 

habsburského cisárskeho rodu v stredoslovenských banských mestách a to výstavu Jeho cisársky 

majestát prichádza, ktorá sa konala v Bratislave v roku 1994 a výstavu Zlatá a strieborná cesta cisára 

Františka Štefana Lotrinského po stredoslovenských banských mestách, ktorá sa bola inštalovaná v 

roku 2001 v Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici. Výstavu pripravilo Slovenské banské múzeum v 

Banskej Štiavnici v spolupráci s MVSR – Štátnym ústredným banským archívom v Banskej Štiavnici, 

Štátnym archívom v Banskej Bystrici – pobočkou v Banskej Štiavnici, Stredoslovenským múzeom v 

Banskej Bystrici, Národnou bankou Slovenska – Múzeom mincí a medailí v Kremnici, Múzeom vo 

Svätom Antone, Slovenským národným múzeom – Historické múzeom a Múzeom Červený Kameň. 

Zachované a vystavené zbierkové predmety, archívny dokumentačný materiál k návštevám 

príslušníkom panovníckeho habsburského rodu v rokoch 1751 a 1764 v regióne stredoslovenských 

banských miest sú vzácnymi pamiatkami na dobu, kedy vzájomné kontakty Viedne, centra 

habsburskej monarchie a stredoslovenského banského regiónu sa obojstranne rozvíjali.  Sú dôkazmi 

vrcholného rozvoja tejto časti Slovenska, ktorá významne ovplyvnila hospodárky vývoj celej 

monarchie. Výstava sa bola slávnostne otvorená počas medzinárodnej konferencie Argenti fodina 

2014 a Salamandrových dní.  

Návštevnosť: 1358 hostí 

Názov výstavy: Podzemie Spiša a opálové bane vo fotografiách Miloša Greisela 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Autor výstavy: Miloš Greisel 

Kurátor výstavy: Mgr. Peter Jancsy 

Miesto konania: Berggericht 

Doba trvania:  28.11.2014 – 31.3.2015 
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Výstava približujúca krásu podzemia spišských baní a opálových baní v Dubníku pri Červenici v 

Slánskych vrchov, ako ju vo svojich fotografiách zachytil pán Miloš Greisel. Výstava je doplnená 

zbierkovými predmetmi (minerálmi, horninami a ložiskovo – geologickými zbierkovými predmetmi) z 

fondov SBM. 

Návštevnosť: Výstavu do konca roka 2014 navštívilo 150 návštevníkov. 

Názov výstavy: /Ne/zabudnutí aušusníci 

Autori výstavy: Mgr. Zuzana Denková, Ing. arch. Iveta Chovanová 

Miesto konania: výstavná miestnosť Starého zámku 

Doba trvania: 4. 12. 2014 – 31. 7. 2015  

Výstup: výstava, tvorivé dielne, edukačný program, lektorský text, www.muzeumbs.sk  

Výstava /Ne/zabudnutí aušusníci odhaľuje tajomstvá zaujímavého fenoménu baníctva - tradície 

aušusníkov. Aušusníci sú súčasťou baníckej kultúry od stredoveku podnes a za stáročia existencie 

zažívali mnohé obdobia premien. V starších dobách boli ukrytí za múrmi kostolov, kde osvetľovali 

liturgické obrady, ich zlatý vek prišiel v novoveku, v období cisárskych  návštev, kedy sa stali ikonami 

baníctva. Z kostolov sa presunuli na námestia, stali sa súčasťou svetských slávností, boli ich ozdobou 

vo svojich pôsobivých červeno–bielych uniformách. Pôvodne „kostolná“ tradícia prežila i socializmus 

a nový dych chytila na prahu 21. storočia, keď jej krásu objavili banícke spolky a aušusníci opäť 

reprezentujú banícky stav v kostoloch i v uliciach počas mestských slávností. Výstava prezentuje 

tradíciu aušusníkov prostredníctvom jedinečných exponátov v zbierke Slovenského banského múzea 

a upozorňuje i na pamiatky vo verejnom priestore – v intravilánoch banských obcí a miest v okolí 

Banskej Štiavnice (kostoloch, kaplnkách, na cintorínoch). 

Návštevnosť: Výstavu do konca roka 2014 navštívilo 521 návštevníkov. 

Názov výstavy: Jozef Lackovič „Genius loci“ 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára  

Kurátor výstavy: Ing. arch. Iveta Chovanová  

Miesto konania: SBM - Galéria Jozefa Kollára  

Doba trvania: 12.12. 2014 – 14.2.2015  

Profilová výstava banskoštiavnického autora Jozefa Lackoviča. Autorove poetické diela sú očarujúce. 

Žiaria pozitivizmom, láskou k životu, pulzujú spomienkami. Galérii sa podarilo na výstavu zapožičať 

Lackovičove diela z galérií a múzeí v Bratislave, Nitre, Zvolene a zo Svätého Antona. Piate výročie 

autorovho úmrtia tak osobitým spôsobom pripomenie výber toho najlepšieho, čo autor vytvoril. 

Miloval Štiavnicu, jej banícku kultúru, rodný Svätý Jur a svet vinohradníkov i les, prírodu, ktorej 

ochrane sa profesionálne venoval. Výstava vznikla v spolupráci s rodinou pána Lackoviča, s 

kurátorským pričinením jeho dcéry Mgr. Márie Čelkovej.  

Návštevnosť: Výstavu do konca roka 2014 navštívilo 130 hostí. 

Názov výstavy: Kalvária v azyle  

Kurátor výstavy: Mgr. Eva Lovásová za SBM, v spolupráci s Ing. arch. K. Voškovou 

Miesto konania: Starý zámok 

Doba trvania: dlhodobá výstava  

Výstup: Reliéfy a plastiky z barokovej banskoštiavnickej Kalvárie, depozity, vypožičané predmety, 

fotografický materiál.  

Výstavy organizované mimo múzea: 

Názov výstavy: Minerály slovenských lomov  

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Autor výstavy: Peter Jancsy 
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Miesto konania:  Kamenár 2014, Výstavisko Trenčín, termín: 8.3.2014 

Miesto konania: átrium MŽP SR, Bratislava, doba trvania:  31.1. – 14.2.2014  

Prezentácia slovenských kameňolomov vo fotografiách Ing. Lubomíra Lužinu so vzorkami minerálov 

pochádzajúcich zo slovenských lomov. 

Názov výstavy: Krotenie živlov alebo energie v službách človeka, časť voda 

Autor výstavy: Ing. Magdalena Sombathyová 

Miesto konania: Bratislava, átrium MŽP SR 

Doba trvania: 8.12.2014 - 31.12.2014  

V Bratislave bola prezentovaná posterová časť výstav Krotenie živlov, alebo energie v službách 

človeka, doplnená modelmi zo zbierkového fondu banskej techniky – Hellov čerpací stroj, vodné 

koleso, úpravnícke modely na gravitačnú úpravu rudy. Výstava konaná v predvianočnom čase bola 

doplnená prezentáciou výrobkov detí v rámci tvorivých dielní.  

4.5 VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

4.5.1 Odborné vedecké semináre, konferencie 

Názov: Argenti fodina 2014 

Téma: Bádanie histórie montánnych regiónov Európy, Banská symbolika 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Spoluorganizátor: Slovenská banícka spoločnosť, Slovenská archeologická spoločnosť, Slovenská 

historická spoločnosť, Mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banícke 

bratstvo Herrengrund Špania Dolina 

Miesto konania: Slovenské banské múzeum, Kammerhof 

Termín: 10. -12.9.2014 

Výstupy: 

Konferencia s medzinárodnou účasťou odborníkov z 5 štátov EÚ (Slovensko, Česká republika, Poľsko, 

Slovinsko, Rakúsko) sa konala ako súčasť celoslovenských baníckych dní Salamander 2014. Jej 

zameranie spočívalo v prezentovaní výsledkov najnovšieho bádania v oblasti dejín baníctva, 

archeológie, histórie, umenia ..., všetko vo väzbe na banské regióny Európy.  

Zborník prednášok z konferencie s cudzojazyčným resumé. 

Exkurzia: scenár a sprievodca: autori: Mgr. Daniel Harvan, Mgr. Peter Jancsy, preklady do nemeckého 

jazyka: Mgr. Peter Jancsy, grafické spracovanie: Mgr. Emília Švecová 

4.5.2 Prednášková činnosť odborných pracovníkov múzea 

Názov: Ložisko Špania Dolina a jeho minerály v zbierkach SBM 

Autor: Mgr. Peter Jancsy 

Podujatie: Argenti fodina 2014, 10.-12.9.2014 

Výstup: Prednáška bola pripravená pre seminár Argenti fodina 2014, tematicky bola viazaná na 

následnú exkurziu do Španej Doliny. V prednáške boli vyzdvihnuté typické rudné minerály medi a 

raritné nerastné druhy v okolí Španej Doliny.  

Názov: „Ženy – baníčky v období socializmu“) 

Autor: Mgr. Zuzana Denková 

Podujatie: Etnologické dni 2014, UKF Nitra 

Výstup: Prednáška  
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Názov: „Doplnkové zamestnania baníkov v časoch stagnácie baníctva s akcentom na rezbársku 

produkciu“ 

Autor: Mgr. Zuzana Denková 

Podujatie: konferencia Etnológ a múzeum , Prievidza 

Výstup: Prednáška  

4.5.3 Odborná spolupráca 

Mgr. Zuzana Denková: Vedenie odbornej praxe študentky KH UMB M. Cibulovej 

Mgr Zuzana Denková: Odborná spolupráca pri tvorbe dokumentu RTVS o ľudovej kultúre baníkov 

(réžia L. Viluda) 

Mgr Zuzana Denková: Konzultácie (belujská hrnčina, Bakerove akvizície, prvá turistická mapa v BS, 

Trať mládeže, fokoš – nález na halde pri Limbachu, aušusnícka uniforma - tvorba 3d modelu, Prenčov 

v hmotných a listinných prameňoch) 

Mgr. Daniel Harvan: Konzultácie: p. Stockmann, p. Almášiová, p. Kleibl, p. Takácsová, p. 

Schwarzenberger, p. Pukaj, p. MiklósOnhausz, p. Prieberová, p. Hanuliak, La DM Zvolen, Tekovské 

múzeum, Dr. Alt, Dr. Bartunek. 

4.5.4 Environmentálna výchova 

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. Múzeum 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 prostredníctvom projektu Škola v múzeu, z ktorého aktivít sa na jednotlivých 

oddeleniach Slovenského banského múzea vyšpecifikovali nasledovné programy: 

Názov programu: Hráme sa na remeselníkov 

Miesto konania: Kammerhof 

Autor: Mgr. Anna Ďuricová 

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, Pečenie 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 

Výstup: tvorivé dielne pre materské, základné, stredné, vysoké školy, špeciálne 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. 

Realizované programy v roku 2014: Program sa teší celoročnej obľube u všetkých vekových kategórií 

návštevníkov. Počas školského roka je navštevovaný najmä organizovanými školskými skupinami 
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prevažne z banskoštiavnického regiónu, v čase koncoročných školských výletov sú to aj školské 

zájazdy z celého Slovenska. Návštevnosť v roku 2014 3023 návštevníkov.  

Počas prázdnin sa konajú Letné prázdninové dielne a Letný tábor v múzeu. 

Názov programu: Letný prázdninový tábor v múzeu 

Miesto konania: Kammerhof a expozície SBM 

Autor: Mgr. Anna Ďuricová, Mgr. Emília Švecová, Ing. Petra Páchiková 

Termín: 7.-11.7. 2014 

Výstup:7. ročník Letného tábora v múzeu. V úvode deti absolvovali zoznamovacie hry, vyskúšali si  

základné ťahy a prvky kaligrafie. V starozámockom depozite deti mali možnosť zhliadnuť originálne 

paličkované čipky, ktoré im boli inšpiráciou pre vlastnú tvorbu s majsterkou paličkárkou, z ďalších 

remesiel si mohli vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu, tvarovanie z hliny. V Banskom múzeu v 

prírode absolvovali banské meračstvo a orientáciu pomocou kompasu, tiež fáranie v štôlni 

Bartolomej a dobývanie rudy kladivkom a želiezkom. S praktickým využívaním rôznych druhov energií 

človekom sa zoznámili prostredníctvom vzdelávacej hry na výstave Krotenie živlov. Jedno dopoludnie 

strávili deti aj v galérii. Okrem prehliadky stálej expozície Jozefa Kollára bola pre deti pripravená 

tvorivá dielňa. Deti pomocou olejových pastelov vytvorili vlastné diela na námety obrazov Edmunda 

Gwerka. Záver Letného tábora patril tradične príprave pohostenia a posedeniu s rodičmi. Do 

denného letného tábora sa prihlásilo 12 detí. 

Názov programu: Letné prázdninové dielne 

Miesto konania: Kammerhof 

Autor: Mgr. Anna Ďuricová 

Pravidelných návštevníkov a priaznivcov si udržuje aj  Letná škola v múzeu. Počas jedného júlového a 

jedného augustového týždňa si účastníci – prázdninujúce deti s rodičmi i starými rodičmi, mohli 

vyskúšať tradičné remeslá pod vedením externých majstrov – drôtovanie, paličkovanie, vyšívanie, 

háčkovanie, pečenie chleba, točenie na kruhu,  a p. Návštevnosť: 588 návštevníkov 

V spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene sme realizovali tvorivú dielňu 

zameranú na drevorezbu a modrotlač. 

Názov programu: Čo nám tu zanechalo baníctvo 

Miesto konania: Kammerhof, expozícia Baníctvo na Slovensku 

Autor: Mgr. Gabriela Marková 

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 s betlehemskou 

hviezdou 

Výstup: 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. 

Realizované programy v roku 2014: 

V roku 2014 boli odprezentované všetky ponúkané programy. Aktivít sa zúčastnilo 2093 detí. V 

závere roka je už tradičné Putovanie s baníkom za betlehemskou hviezdou, pripravené pre rodiny s 

deťmi, ktoré navštívili tradičný Vianočný jarmok v Kammerhofe a neskôr v priebehu decembra a 

januára sa ho mohli zúčastniť školáci od 3.ročníka. Prehliadky v expozícii sú spojené s ďalšou 

obľúbenou aktivitou Ryžovaním zlata v nádvorí Kammerhofu, ktoré absolvovalo 746 detí a dospelých. 

Názov programu: Kultúrne a školské dejiny Banskej Štiavnice 

Miesto konania: Kammerhof, expozícia Dejiny knižnej kultúry 
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Autor: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 

Témy: Marína, Andrej Sládkovič a Banská Štiavnica, Dejiny školstva, Baníckej a lesníckej akadémie, 

Dejiny knižnej kultúry, literárnych a cirkevných dejín 

Výstup: prednášky,  

Názov programu: Živá galéria 

Miesto konania: Galéria Jozefa Kollára 

Autor: Ing.arch. Iveta Chovanová 

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

majstra Stanettiho, Poklady kultúrnej krajiny 

Výstup: 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. 

Realizované programy v roku 2014:  

„Paličky pre šikovné ručičky“. Sprievodným podujatím výstavy Soni Bezuchovej „Paličkovaný 

svet“/21.2.- 22.4.2014/ boli tvorivé dielne „Paličky pre šikovné ručičky“. Dielne prebiehali priamo v 

expozíciách galérie. Dielne boli minikurzom paličkovania pre žiakov, študentov i širokú verejnosť. 

Napokon sa tým najvytrvalejším návštevníkom sa podarilo vytvoriť zaujímavé dielka. Tvorivých dielní 

sa zúčastnilo 124 hostí.   

„Kollárova Štiavnica“ 

GJK v spolupráci so Základnou školou Jozefa Kollára pripravila dňa 31.3.2014 už 11. ročník výtvarnej 

súťaže pre žiakov regionálnych základných škôl „Kollárova Štiavnica“. 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. Témou ročníka 

boli trhy, jarmoky – námety ktoré Kollár s obľubou zaznamenával. Akcie sa zúčastnili štyri školy – ZŠ 

Jozefa Kollára Banská Štiavnica, ZŠ Jozefa  Horáka Banská Štiavnica, ZŠ Banská Belá, ZŠ Svätý Anton – 

celkom 28 detí. Mladí autori v tvorivej atmosfére vytvorili nádherné práce a porota mala ťažkú úlohu 

vybrať víťazov. Práce boli vystavené vo vestibule Základnej školy Jozefa Kollára. 

Festival „Umenie na Trojici“  

SBM – Galéria Jozefa Kollára spolupracuje pri príprave a realizácie mestského podujatia „Umenie na 

Trojici“. Akcia sa uskutočnila 14.6.2014 a galéria pripravila špeciálne menu. Okrem prehliadky 

aktuálnych výstav i stálych expozícií, mohli návštevníci – predovšetkým deti tvoriť vlastné dielka v 

„Ateliéri Majstra Kollára“. Vo vstupnej hale program dopĺňali tvorivé dielne a ukážky reštaurovania, 

pri ktorej spolupracovali pedagógovia a študenti Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho. 

Galériu počas podujatia navštívilo 32 hostí.  

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: 21.2., 21.3., 17.6. 2014. Tvorivé dielne navštívilo 55 hostí. 

Názov programu: Poznajme bližšie našu Zem 

Miesto konania: Berggericht, Mineralogická expozícia 

Autor: Mgr. Peter Jancsy 

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

mineralogických a petrografických vzoriek, konzultácie, Minerály Španej Doliny 
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Výstup: 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. 

Realizované programy v roku 2014: Poznaj a chráň, apríl 2014. Oddelenie geológie pripravovalo 

dvoch žiakov banskoštiavnických základných škôl na krajské kolo súťaže. Žiaci sa oboznamovali najmä 

s praktickým poznávaním nerastných a horninových vzoriek. 

Názov programu: Zvyky a tradície banskoštiavnických akademikov 

Miesto konania: Starý zámok 

Autor: Mgr. Daniel Harvan 

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 

Výstup: prednášky, prezentácie pre študentov SŠ a VŠ 

Názov programu: Ľudová kultúra banskoštiavnického regiónu 

Miesto konania: Starý zámok 

Autor: Mgr. Zuzana Denková 

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

Život baníkov severozápadného Hontu, Načo slúžili? 

Výstup: prezentácie, prednášky, práca so zbierkovými predmetmi, pracovné listy, prehliadka 

expozície 

Realizované programy v roku 2014: Vianočné tvorivé dielne. Sprievodným podujatím výstavy 

„Nezabudnutí aušusníci “ boli tvorivé dielne. Deti (škôlkári a žiaci základných škôl) si v Rytierskej sále 

Starého zámku piekli a zdobili medovníky, vyrábali vianočné trubičky, ochutnávali sladký punč a 

vyrábali postavičky aušusníkov z hliny. Dielne navštívilo 60 hostí. 

Názov programu: Okienkom do sveta architektúry 

Miesto konania: Starý zámok 

Autor: Bc. Ivana Liďáková 

Výstup: Prezentácia premien Starého zámku s dôrazom na architektonické štýly, zamerané pre žiakov 

7. ročníka ZŠ. 

Názov programu: Tajomstvá Nového zámku 

Miesto konania: Nový zámok 

Autor: Bc. Peter Orčík 

Témy: Portrét sultána Sulejmana nádherného, Obrana Banskej Štiavnice a banského kapitanátu, 

Osobnosti tureckého odboja, 150.ročná vojna v Uhorsku, Zlatý vek Osmanov alebo Veľkolepé 

storočie 

Výstup: Vzdelávacie programy pre školy formou prednášky, prezentácie, filmu a názorných ukážok 

zbraní priamo v expozícii približujú dejinné udalosti osmanskej expanzie na území Slovenska. 

4.5.5 Participácia na celoslovenských výstavách, Envirofilm v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici, 

Župné leto Banská Bystrica, podujatia Zväzu múzeí SR 

Názov : Praveké jaskynné maľovanie, Envirofilm 2014 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Miesto: sprístupnená časť štôlne Michal, Berggericht 

Termín: 24.6.2014   
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Výstup: Dňa 24.6.2014 sa na oddelení geológie Slovenského banského múzea, vo vstupnej časti 

štôlne Michal ústiacej do nádvoria budovy Berggericht, konalo už tradičné podujatie Praveké 

jaskynné maľovanie. Výtvarne nadaní žiaci Základnej umeleckej školy Banská Štiavnica mali možnosť 

zahrať sa na našich dávnych predkov a kriedami maľovať v podzemných priestoroch v štýle pravekých 

lovcov. Na skalných stenách štôlne sa žiaci  so zanietením zhostili svojej úlohy a ukázali, že teoreticky 

aj prakticky ovládli tento štýl maľby. V podzemí sa tak zjavili výjavy lovu, rozličné praveké zvieratá a 

lovci, zobrazenia Slnka a ďalšie námety, ktoré tvorili zásadné momenty v praktickom a duchovnom 

živote pravekých ľudí. Najlepšie práce boli komisionálne vybrané   

4.5.6 Iné kultúrno-spoločenské podujatia v SBM 

Názov: Noc múzeí na Starom zámku 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, v spolupráci s M. Herianom (režisér) 

Miesto: Starý zámok 

Termín: 17. 5. 2014 

Výstup: Interaktívna nočná prehliadka expozícií Starého zámku spojená s divadelnou show „Večný 

život“ na upírske motívy. Návštevnosť: 260 návštevníkov. 

Názov: Noc kostolov 

Organizátor: Rímskokatolícka farnosť Banská Štiavnica 

Spoluorganizátor: Slovenské banské múzeum 

Miesto konania: Starý zámok 

Termín: 23.5.2014 

Výstup: Prehliadka Starého zámku ako bývalého Farského kostola. Podujatie bolo súčasťou 

celoslovenskej akcie – Noc kostolov 2014. Návštevnosť: 189 návštevníkov. 

Názov: Turci na ceste do strieborného mesta 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Iniciatíva za živé mesto 

Miesto: Nový zámok 

Termín: 23.6.2014 

Výstup: Vzdelávací program pre školy, počas ktorého sa žiaci a študenti dozvedeli veľa o Turkoch a ich 

kultúre a to prostredníctvom prednášok i video-projekcie a mohli si tiež vyskúšať zbrane a jednotlivé 

súčasti dobovej vojenskej uniformy. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s OZ Iniciatíva za živé 

mesto a získalo finančnú podporu z dotačného programu MKSR. Program navštívilo 60 žiakov 

stredných škôl z Banskej Štiavnice. 

Názov: Starý zámok deťom – Rozlúčka so školským rokom 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Miesto: Starý zámok 

Termín: 25.6.2014 

Výstup: V roku 2014 sa uskutočnil v priestoroch Starého zámku šiesty ročník akcie Rozlúčka so 

školským rokom. Návštevníci podujatia si mohli vybrať z bohatého programu pripraveného 

pracovníkmi Slovenského banského múzea. Potrápiť si hlavu a prsty pri hlavolamoch a stavebniciach, 

zahrať sa s drevenými hračkami, vyrobiť vlastný terč, prípadne sa vžiť do úlohy fajkárskeho majstra a 

z hliny zhotoviť vlastnú fajku – štiavničku. Pre priateľov výtvarného umenia bolo určené okienko do 

vývoja architektúry Starého zámku. Pracovné listy preverili vedomosti návštevníkov z oblasti 

architektúry a fajkárskeho remesla, ktoré preslávilo Banskú Štiavnicu na celom svete. V rámci 

kultúrneho programu vystúpilo banskobystrické Divadlo Bez opony s predstavením Červená čiapočka, 

už tradične, s veľkým úspechom. Pre návštevníkov bolo pripravené malé občerstvenie a lístky na 
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podujatie boli zároveň lístkami do tomboly. Podujatia sa zúčastnili žiaci základných škôl z Banskej 

Štiavnice, 100 detí. 

Názov: Festival kumštu remesla a zábavy  

Organizátor: Slovenské banské múzeum, OZ Iniciatíva za živé mesto  

Miesto: Banské múzeum v prírode 

Termín: 30. - 31.5. 2014  

Výstup: 17. ročník Festivalu (baníckeho) kumštu remesla a zábavy sa konal v areáli Banského múzea v 

prírode. Celý Festival sa niesol v duchu oslavy baníckej práce, ktorú mohli  vyskúšať a zažiť aj 

návštevnící – dobývanie rudy kladivkom a želiezkom, vŕtanie, tiež banské meračstvo. Tradičnou 

súčasťou programu Festivalu boli vystúpenia Divadla na predmestí z Košíc, kúzelníka, tiež sa 

predstavili dychová hudba Sitňanka, kapela Funny Fellows, či Banskoštiavnický banícky živý orloj. 

Neodmysliteľnou súčasťou Festivalu sú výrobcovia a predajcovia remeselných výrobkov, remeselnú 

zručnosť si návštevníci mohli vyskúšať v tvorivých dielňach. Napriek nepriaznivému chladnému 

počasiu Festival navštívilo 1712 návštevníkov. 

Názov: Vojenský tábor (netradičné víkendy na Starom zámku s dobovou skupinou Tormen) 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, v spolupráci so skupinou Tormen 

Miesto: Starý zámok 

Termín: 7.-8.6., 5.-6.7., 9.-10.8., 6.-7.9. 2014 

Výstup: Víkend na Starom zámku s historickým a hudobným združením Tormen bol určený 

prednostne rodinám s deťmi. Išlo o veselú interaktívnu prehliadku zákutí Starého zámku, ktorá ale 

malých neunudila množstvom historických dát a detailov, ale skôr magicky vťahovala do obdobia 

bojov s Osmanmi, ktorí takmer pol druha storočie ohrozovali slávne banské mesto – Banskú 

Štiavnicu. Netradičná prehliadka sa začínala veselou pesničkou, po ktorej zámocký kapitán vyberal 

detičky, ktoré sa snažil naučiť vojenskému remeslu. Skúšali si streľbu z luku, v expozícii streleckých 

terčov stínali turecké hlavy, oddychovali v krčme a všetky deti tajili dych pri pohľade na mučenie 

tureckého zveda. Na záver ich čakala najťažšia skúška, museli sa naučiť narábať s veľkým mečom a 

úspešní boli pasovaní do stavu vojenského. Návštevnosť 1852 návštevníkov. 

Názov: Noc na Starom zámku 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Spoluorganizátor: Družina dobových zvyklostí Tormenta, Historické hudobné a divadelné združenie 

Tormen 

Miesto: Starý zámok 

Termín: 28.6., 11.7., 8.8., 5.9. 2014 

Výstup: Pravidelnou súčasťou kultúrneho leta v Banskej Štiavnici sú tradičné nočné divadelné 

prehliadky na Starom zámku. Slovenské banské múzeum aj počas 12. ročníka  ponúklo návštevníkom 

a obyvateľom mesta počas štyroch letných mesiacov netradičnú nočnú prehliadku najstaršej 

kultúrnej pamiatky v meste. V letnej sezóne 2014 si návštevníci mohli pozrieť predstavenie skupiny 

Tormenta na motívy slávnych cisárskych návštev Banskej Štiavnice s akcentom na výpravné kostýmy.  

Diváci mohli v sálach Starého zámku stretnúť Máriu Teréziu s manželom Františkom Štefanom 

Lotrinským i rozhádaných štiavnických waldburgerov chystajúcich mesto na vzácnu návštevu. Druhá 

séria predstavení ponúkla hru Bosorka skupiny Tormen s napínavým honom na čarodejnice 

vrcholiacim upálením bosorky, ktorá bola plná akcie a vtipných replík. V každom z piatich divadelných 

večerov 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 internetových portáloch, v miestnej tlači, na 

plagátoch, webovej stránke mesta Banská Štiavnica, SBM, sociálnych sieťach sa stretlo s  pozitívnym 

ohlasom. Návštevnosť 789 návštevníkov. 
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Názov: Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí  

Organizátor: Slovenské banské múzeum  

Miesto: Kammerhof, nádvorie  

Termín: 25.-26. 07., 29.07.-02. 08., 12.- 13.09. 2014  

Výstup: Už 10. ročník environmentálneho bazára (ne)potrebných vecí – „Haraburdy“ si udržuje  

početnú návštevnosť i záujem zberateľov „starých“ vecí i bežných návštevníkov. Múzeum tu každému 

poskytuje priestor, bez obmedzenia sortimentu, na ponuku svojich už nepotrebných vecí a zachrániť 

ich pred vyhodením. Tiež  sa rozširuje tiež  počet predávajúcich zo širšieho okolia – Žiar nad Hronom, 

Zvolen Slovenská Ľupča, Brezno, Pukanec. Najväčší záujem zo strany kupujúcich i predávajúcich sme 

tradične zaznamenali počas Salamandrových dní. Do zbierkového fondu SBM sme získali stavebnice, 

školské pomôcky, legitimácie, závodné vlajočky, medaile, vianočné ozdoby, betlehemy, vkladačky do 

fliaš, kuchynské pomôcky, hodiny. 

Názov: Festival peknej hudby 

Organizátor: Pekná hudba, Eugen Prochác 

Spoluorganizátor: Slovenské banské múzeum 

Miesto: priestory Starého zámku 

Termín: 24.-27.7.2014 

Výstup: Posledný júlový víkend sa uskutočnil v Banskej Štiavnici a okolí 15. ročník medzinárodného 

podujatia FESTIVAL PEKNEJ HUDBY. Súčasťou festivalu bola výstava Jany Brisudovej a Stanislava Kiču 

v priestoroch Starého zámku. Oboch autorov oslovili organizátori Festivalu Lele Zemanová a Eugen 

Prochác a ako uvádza J. Brisudová na svojej webovej stránke, pravdepodobne najmä z dôvodu, že 

niektoré diela boli vytvorené na tému hudba, resp. boli hudbou ovplyvnené. Na vernisáži odznela 

premiérová skladba od NikolajaNikitina, Laluby for sentimental dreamers. Po prvýkrát v rámci 

Festivalu sa na zámku vystavovali sochy a reliéfy súčasných slovenských autorov. 

Názov: Cap á l´Est 

Organizátor: Cap á l´Est 

Spoluorganizátor: Slovenské banské múzeum  

Miesto: Starý zámok 

Termín: 13. - 16. 8. 2014 

Výstup: Festival, na ktorom sa predstavujú umelci z Francúzska a východoeurópskych krajín, začal 

písať svoju históriu v roku 2002. 12. ročník Festivalu bol zameraný na Španielsko, jeho poéziu a 

hudbu. V zmysle programovej línie sa v priestoroch Rytierskej sály Starého zámku uskutočnilo 

vystúpenie slávnej tanečnice flamenca Heleny Cueto, vnučky slávneho tanečníka flamenco Ramóna 

zo Sevilly.  Návštevníci si pozreli jej prevedenie španielskeho flamenca v sprievode speváka Raula 

MICÓ a gitaristu Guillerma GUILLENA.  

Názov: Dušičky z Nového zámku 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Miesto: Nový zámok 

Termín: 1.11.2014 

Výstup: Premiérová a zároveň návštevnícky úspešná nočná novembrová panoramatická prehliadka 

Banskej Štiavnice pod názvom Dušičky z Nového zámku. Na vysvietené cintoríny i dominanty mesta 

sa vo večerných hodinách prišlo pozrieť viac ako 400 návštevníkov. 

Názov: Týždeň deň vedy a techniky 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Miesto: Kammerhof 

Termín: 10. – 14. 11. 2014 



 Výročná správa Slovenského banského múzea Banská Štiavnica za rok 2014 

 

42 
 

Výstup: Slovenské banské múzeum sa každoročne zapája do podujatí týždňa vedy a techniky tým, že 

ponúka tematickú prehliadku expozície Banskej techniky v Kammerhofe. Cieľom tohtoročného 

podujatia bola pre stredoškolských študentov prezentácia funkčných modelov čerpacích strojov a pre 

žiakov základných škôl meranie kompasom. Múzeum počas tohto týždňa navštívilo 110 návštevníkov. 

Názov: Stretnutie generácií 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Miesto: Rytierska sála Starého zámku 

Termín: 13. 11. 2014 

Výstup: V novembri 2014 sa na Starom zámku uskutočnil už šiesty ročník Stretnutia generácií. 

Podujatia, ktoré organizuje oddelenie histórie Slovenského banského múzea od roku  2009 a ktoré sa 

koná v najreprezentatívnejších priestoroch Starého zámku – v tzv. Rytierskej sále. Stretnutie generácií 

je akciou starých a mladých, seniorov a juniorov, členov Spolku slovenských žien – Živena, klubov 

dôchodcov v Banskej Štiavnici a Štefultove, klientov Domova Márie, študentov Gymnázia A. Kmeťa a 

Strednej odbornej školy služieb a lesníctva. Podujatie začalo o 9 00. hod na Námestí Sv. Trojice. 

Zúčastnení navštívili výstavu Ich Veličenstvá prichádzajú..., inštalovanú v priestoroch Berggerichtu. Po 

jej prehliadke  sa presunuli do Rytierskej sály Starého zámku. Tu sa prezentovali svojou prácou 

študenti  Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, ktorí zabezpečili stolovanie a občerstvenie pre 

hostí. V rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci Gymnázia A. Kmeťa ako aj seniori. Na záver boli 

vyžrebovaní výhercovia tomboly. 

Názov:  „Štyavnycký vjanočný jarmok“  

Organizátor: Slovenské banské múzeum  

Miesto:  Kammerhof 

Termín: 12.- 13. 12. 2014  

Výstup: 11. ročník „Štyavnyckého vjanočného jarmoku“ sa konal v nádvorí  Kammerhofu. V programe 

vystúpili koledníci, živý betlehem, deti z materských škôl s vianočným programom, postavy 

predvianočného zvykoslovia – Mikuláš s čertom, Lucie, spevokol ZUŠ, vokálna skupina OTO VOCE. V 

predajnej ponuke bol tradičný vianočný a remeselný  tovar od remeselných majstrov i miestnych 

chránených dielní. Návštevníci si mohli pochutnať na tradičných vianočných jedlách i nápojoch, 

vlastnoručne si upiecť oplátky. Jarmok navštívilo približne 1300 návštevníkov. 
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4.6 EDIČNÁ ČINNOSŤ  

Názov: Cesta uhlia, uhoľné baníctvo na Slovensku 

Riešiteľ: Ing.Magdalena Sombathyová 

Výstup: preklad textov z informačných panelov 

Spracované texty v anglickom a nemeckom jazyku vo forme samostatných brožúr pre expozičné časti. 

Názov: Zborník Slovenského banského múzea, roč. 24 

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

Výstup: Zborník Slovenského banského múzea, roč. 24. Je vydávaný každé dva roky. V zborníku sú 

publikované príspevky odborných pracovníkov múzea a ďalších celoslovenských inštitúcií, ktoré sú 

zamerané na dejiny baníctva na Slovensku a regionálnych dejín Banskej Štiavnice a okolia. Časť 

príspevkov informuje o výstavnej činnosti, odborných vedeckých seminároch a konferenciách, a 

kultúrno-spoločenských podujatiach SBM.  

Príspevky: 

Denková Zuzana: Čo baník, to úderník? Pohľad  na socialistické súťaženie v n. p Rudné bane - závode 

Banská Štiavnica 

Denková Zuzana: K životnému jubileu Mgr. Evy Lovásovej 

Denková Zuzana: K životnému jubileu PhDr. Jozefa Labudu, CSc. 

Denková Zuzana: Oslavy 250. výročia založenia banskoštiavnickej Baníckej akadémie  

na pôde Slovenského banského múzea 

Harvan Daniel: odborná štúdia: Lekárnictvo v Banskej Štiavnici v rokoch 1918-1948 (1950). (Príspevok 

k hospodárskym dejinám Banskej Štiavnice v 20. storočí) 

Harvan Daniel: recenzia publikácie Denková, Z., Chovanová, I.: (Ne) zabudnutí aušusníci 

Harvan Daniel: recenzia publikácie Kaňa, R. et. al.: Hodrušské hlbiny. Podzemný svet baníkov 

Jancsy Peter: Zo života a diela Jána Pettku 

Jancsy Peter: recenzia knihy Ozdín, Ďuďa: Minerály Slovenska 

Názov: Argenti fodina 2014 

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

Výstup: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2014, ktorá sa konala v 

dňoch 10.-12. septembra 2014 v Banskej Štiavnici. Obsahuje príspevky publikujúce najnovšie 

poznatky z montánnych archeologických výskumov v rôznych lokalitách na Slovensku a v Európe.  

4.6.1 Mediálna prezentácia a publikovanie 

Štiavnické noviny 

Mgr. Peter Jancsy- Odhaľovanie nových pamätných tabúľ v Berggerichte, ŠN č.1/2014, s.6 

Mgr. Zuzana Denková- Novinka v múzeu. Nedeľa pre Štiavničanov na Starom zámku, ŠN č.1/2014, s.8 

Mgr. Daniel Harvan –Nové prírastky Slovenského banského múzea, ŠN č. 5/2014, s.8 

SBM-/Ne/zabudnutí aušusníci, ŠN č. 5/2014, s.10 

Ing. arch. Iveta Chovanová – Yuri Dojc v štiavnickej galérii, ŠN č. 5/2014, s.10 

Ing. arch. Iveta Chovanová- Paličkovaný svet Soni Bezúchovej, ŠN č. 6/2014, s.5 

SBM- Hráme sa na remeselníkov, Slovenské banské múzeum Škola v múzeu, ŠN č. 8/2014, s.8 

Mgr. Peter Jancsy – Kamenár 2014, ŠN č. 9/2014, s.5 

Ing. Petra Páchniková – Svetový deň vody – 22.3., ŠN č.10/2014, s.5 

Ing. Magdalena Sombathyová - Deň vody v Slovenskom banskom múzeu, ŠN č. 11/2014, s.8 

Starý zámok - Pozvánka do SBM, ŠN č. 12/2014, s.7 

Ing. Petra Páchniková- Veľkonočné sviatky v Slovenskom banskom múzeu, ŠN č. 13/2014, s.8 

Ing. arch. Iveta Chovanová – Paličkovaný svet počas veľkonočných sviatkov, ŠN č. 14/2014, s.8 
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Ing. arch. Iveta Chovanová – Krajina môjho srdca, ŠN č. 15/2014, s.8 

kolektív Starého zámku – Pozvánka, ŠN č. 16/2014, s.7 

Ing. Petra Páchniková- POZVÁNKA, NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2014, ŠN č. 18/2014, s.7 

Ing. arch. Iveta Chovanová- Krajina môjho srdca, ŠN č. 18/2014, s.8 

Ing. Petra Páchniková – Festival kumštu remesla a zábavy, ŠN č. 19/2014, s.8 

kolektív Starého zámku – Starý zámok nedeľa pre Štiavničanov, ŠN č. 20/2014, s.7 

Ing. Petra Páchniková – Program Festivalu kumštu remesla a zábavy (30.-31.mája), ŠN č. 20/2014, s.8 

Hlasovanie za projekt, ŠN č. 21/2014, s.6 

SBM- Vojenský tábor na Starom zámku, ŠN č. 21/2014, s.8 

Mgr. Daniel Harvan- Rozlúčka so školským rokom, ŠN č. 21/2014, s.8 

Mgr. Zuzana Denková- Turci na ceste do strieborného mesta, ŠN č. 23/2014, s.5 

Mgr. Emília Švecová-17.ročník Festivalu kumštu remesla a zábavy, ŠN č. 23/2014, s.8 

Vernisáž výstavy, ŠN č. 23/2014, s.10 

SBM – Nočné prehliadky Starého zámku, ŠN č. 25/2014, s.8 

SBM – Vernisáž výstavy, ŠN č. 27/2014, s.11 

Mgr. Adriana Matejková, PhD.- Ich veličenstvá prichádzajú...!, ŠN č. 28/2014, s.7 

Slovenské banské múzeum - Výstava Karol Baron, ŠN č. 28/2014, s.8 

SBM- Nočné prehliadky Starého zámku, ŠN č. 29/2014, s.8 

SBM- Výstava Karol Baron, ŠN č. 32/2014, s.4 

Ing. arch. Iveta Chovanová, SBM- Výstava Karola Barona predĺžená, ŠN č. 33/2014 s.7 

Starý zámok- Pozvánka, ŠN č. 33/2014 s.8 

PhDr. Jozef Labuda, CSc. - Archeológia a budovanie náučného chodníka na Glanzenbergu (Staré 

mesto), ŠN č. 35/2014, s.4 

SBM – Dušičky z nového zámku, ŠN č. 35/2014, s.10 

Plagát Dušičky z nového zámku, ŠN č. 35/2014, s.12 

SBM – Dušičky z Nového zámku, ŠN č. 36/2014, s.7 

SBM – Dušičky z Nového zámku, ŠN č. 37/2014, s.7 

Starý zámok – Pozvánka- Starý zámok, ŠN č. 37/2014, s.7 

Ing. arch. Iveta Chovanová- November v galérii, ŠN č. 38/2014, s.10 

SBM- Vernisáž výstavy, ŠN č. 39/2014, s.6 

SBM- Dielne pre verejnosť, ŠN č. 39/2014, s.10 

Mgr. Daniel Harvan- Stretnutie generácií 2014, ŠN č. 40/2014, s.7 

Mgr. Daniel Harvan- Dva osudy jedného obrazu, ŠN č. 40/2014, s.8 

SBM- Kammerhof v zime, ŠN č. 40/2014, s.8 

Mgr. Zuzana Denková - /Ne/zabudnutí aušusníci, ŠN č. 41/2014, s.8 

Ing. Petra Páchniková- Pozvánka na 11. ročník Štyavnyckého vjanočného jarmoku, ŠN č. 42/2014, s.8 

Ing. arch. Iveta Chovanová- Pozvánka na výstavu Jozefa Lackoviča, ŠN č. 42/2014, s.8 

Ing. Petra Páchniková- Pozvánka na 11. Ročník Štyavnyckého vjanočného jarmoku, ŠN č. 43/2014, s.8 

Mgr. Peter Jancsy- Výstava Spišské hlbiny a opálové bane vo fotografiách Miloša Greisela, ŠN č. 

43/2014, s.8 

Naše novinky: 

Denková Zuzana: Rekonštrukčné práce na Starom zámku (jún 2014) 

Denková Zuzana: Vojenský tábor na Starom zámku (víkendy s dobovou skupinou Tormen)  

Sombathyová Magdaléna: Digitalizácia v Slovenskom banskom múzeu pokračuje 

Denník Sme: 

Denková Zuzana: Liatinové kríže zachraňujú pred zlodejmi (info o expozícii krížov zo štiavnických 

cintorínov na SZ) 
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Denková Zuzana: Dušičky z Nového zámku 

Denková Zuzana: Krampampula a štiavnický vianočný jarmok 

Denková Zuzana: Aušusníci slúžia počas vianočných omší v Štiavnických Baniach aj v Kremnici 

RTVS: 

Denková Zuzana, Iveta Chovanová: História múzea a expozície SBM (1. 5. 2014, Rádio Devín) 

Denková Zuzana: Noc múzeí v Starom zámku (Rádiožurnál, 19. 5. 2014) 

Denková Zuzana: Banícke zvykoslovie (odborný garant dokumentárneho filmu, réžia L. Viluda) 

Denková Zuzana: Dušičky z Nového zámku 

Denková Zuzana: Vianoce pod vežami v Banskej Štiavnici  

Denková Zuzana: Pozvánka na výstavu Nezabudnutí aušusníci 

Denková Zuzana: Nezabudnutí aušusníci – rozhovor o fenoméne aušusníkov 

Denková Zuzana: Vianočné zvyky starých baníkov 

Rádio Sever: 

Denková Zuzana: Leto na Starom zámku 2014  

TA3 

Denková Zuzana: Dušičky z Nového zámku  

Denková Zuzana: Nezabudnutí aušusníci 

TASR 

Denková Zuzana: Dušičky z Nového zámku 

Denková Zuzana: Štiavnický vianočný jarmok 

Denková Zuzana: Súťaž o najkrajšiu fotografiu pod vianočným stromčekom na Starom aNovom zámku 

Čas. EPICURE 

Denková Zuzana: Starý zámok v Banskej Štiavnici (jeseň 2014, č. 33) 

Nový čas pre ženy 

Denková Zuzana: Rozlúčka so školským rokom 

Denková Zuzana: Rozhovor o víkende s dobovou skupinou Tormen 

Zborník Etnológ a múzeum: 

Denková Zuzana: Doplnkové zamestnania baníkov v časoch stagnácie baníctva (s akcentom na 

rezbársku produkciu) 

Etnologické rozpravy: 

Mgr. Denková Zuzana: V podzemí nie, nad zemou áno. Ženy a ich práca v závode Rudné bane, n.p. 

Banská Štiavnica 

Montanrevue: 

Harvan Daniel: 40. výročie Banského múzea v prírode v Banskej Štiavnici (1974-2014). 

Harvan Daniel: Na potulkách lokalitou Unesco alebo jej technické pamiatky pod lupou. Ťažné 

zariadenia a ťažné veže v BMP (I. časť). 

Harvan Daniel: Na potulkách lokalitou Unesco alebo jej technické pamiatky pod lupou. Ťažné 

zariadenia a ťažné veže v BMP (II. časť). 

Harvan Daniel: Banský šplhavý výťah BBU-500 a jeho prevádzka v podmienkach Banského múzea v 

prírode. 

Harvan Daniel: Na potulkách lokalitou Unesco alebo jej technické pamiatky pod lupou. Budova skladu 

strelného prachu – Pracháreň. 
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Harvan Daniel: Na potulkách lokalitou Unesco alebo jej technické pamiatky pod lupou. Šachta 

František v Banskej Štiavnici (I. časť). 

Harvan Daniel: Argenti fodina 2014. 

Harvan Daniel: PhDr. Jozef Labuda, CSc. 60.- ročný. 

Časopis Knižnica:  

Mgr. Matejková Adriana, PhD.: Štiavnický rodák Pavel Kyrmezer, jeho tvorba a vzťah ku Slovensku 

4.6.2 Prekladateľská činnosť 

Jancsy Peter: Preklady do jazyka nemeckého: 

- Resumé článkov pre Zborník SBM 

- Resumé článkov pre Zborník Argenti fodina 2014 

- Preklady textov a popisiek pre výstavu Ich veličenstvá prichádzajú 

- Preklady textov, popisiek, filmov a prezentácií pre expozíciu Múzea uhoľného baníctva v 

Handlovej 

- Preklad sprievodcu exkurzie v Španej Doline v rámci seminára Argenti fodina 2014 

- Preklad legendy mapy pre expozíciu na Novom zámku 

Preklady z nemeckého jazyka do jazyka slovenského: 

- Preklad textu o šramovacích strojoch 

4.7 PROJEKT DIGITÁLNE MÚZEUM 
V rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti, prioritná os 2- Rozvoj pamäťových a 

fondových inštitúcií, prebieha národný program Digitálne múzeum. SBM je jedným z 32 zapojených 

múzeí, v ktorých prebieha digitalizácia zbierkových predmetov. 

Slovenské banské múzeum v roku 2014 digitalizovalo 3D predmety, v troch skupinách – do 10dm, 10- 

70 cm a nad 70 cm. Digitalizáciu prevádzali pracovníci priamo z Digitalizačného centra v Banskej 

Bystrici a STUDIO 727. Skupina predmetov 10- 70 cm sa digitalizovala v Kammerhofe, kde práce začali 

už v októbri 2013  pomocou snímacieho zariadenia WITIKON, ktoré je vyvinutého na realizáciu tzv. 

objektovej panorámy. Kamery nastavené pod uhlom predmet snímajú počas jeho otáčania na 

podložke, 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 techniky. Súčasťou systému sú 2 

kalibrované pozadia, biele a čierne, ktoré sa vyberajú v kontraste s farebnosťou predmetu. Každý 

predmet sa pred digitalizáciou pripravuje, ošetruje, alebo konzervuje a nasleduje príprava priamo 

pred snímaním. Predmet sa pred snímaním nastaví do polohy v akej sa používal. Samotná príprava 

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

vytvoriť 3D obraz. 

Časť zbierkových predmetov vhodných na 3D skener bola digitalizovaná priamo v Banskej Bystrici a 

zariadenie niekoľko týždňov snímalo aj predmety v Kammerhofe. Táto technológia bola vhodná 

predovšetkým pre archeologické nálezy. Malé predmety do 10 cm boli snímané v priestoroch 

oddelenia geológie, v Berggerichte, pretože najpočetnejšia bola skupina digitalizovaných minerálov, 

ďalšie predmety sa doviezli z depozitov a expozícií zo Starého zámku, Kammerhofu a Galérie J.Kollára. 

Technológia, ktorá bola použitá nesmela byť prezentovaná ani dokumentovaná. Spolu bolo v skupine 

3D do 70 cm zdigitalizovaných 3412 predmetov. Najkomplikovanejšou bola digitalizácia predmetov 

nad 70 cm, vzhľadom na nutné presuny z depozitov a expozícií do Kammerhofu. Predmety 

inštalované priamo v exteriéri boli digitalizované na koniec. Posledné predmety tejto skupiny 



 Výročná správa Slovenského banského múzea Banská Štiavnica za rok 2014 

 

47 
 

inštalované v priestoroch Banského múzea v prírode, sa budú digitalizovať až na jar 2015. Spolu je v 

tejto skupine 819 predmetov. 

4.8 PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ  
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, ako jedna z príspevkových organizácií Ministerstva 

životného prostredia, kladie vo svojej činnosti veľký dôraz aj na využívanie mimorozpočtových 

zdrojov prostredníctvom rôznych projektov. Sú to predovšetkým projekty podporované 

štrukturálnymi fondmi Európskej únie, Environmentálnym fondom, ale aj Banskobystrickým 

samosprávnym krajom, či Mestom Banská Štiavnica. 

V roku 2014 sa pokračovalo v administratívnych prácach na zabezpečení realizácie projektu 

„Rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne“ z Regionálneho operačného programu prioritná os 3 

„Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“. Na tento projekt 

SBM získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 1 586 452,71 €. Realizáciou tohto projektu SBM 

kompletne zrekonštruuje strechu Starého zámku. Zamedzí sa tak zatekaniu 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. 

V roku 2014 sa múzeum zameralo aj na využívanie mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom 

rôznych projektov. Na podporu organizovania kultúrnych akcií bol podaný projekt na Vyšší územný 

celok Banská Bystrica, ktorý bol podporený sumou 1 000 €. Projekt „Kultúrny rok v Slovenskom 

banskom múzeu“ podaný na Mesto Banská Štiavnica, bol podporený vo výške 1 200 €, ktorým sa 

podporila realizácia troch významných podujatí organizovaných SBM („Rozlúčka so školským rokom“, 

„Stretnutie generácií“ a  „Štyavnycký vjanočný jarmok“). 

Slovenské banské múzeum, oddelenie histórie v spolupráci s Občianskym združením Iniciatíva za živé 

mesto podalo dva projekty na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, podprogram 7.2: Turci na 

ceste do strieborného mesta a Nezabudnutí aušusníci II., ktoré boli podporené v celkovej výške 3 000 

€. Finančné prostriedky boli vynaložené na realizáciu výstavy a výchovno-vzdelávací program pre 

školy. 

Slovenské banské múzeum sa uchádzalo aj o finančnú podporu v rámci Environmentálneho fondu a 

to prostredníctvom 4 projektov. V roku 2014 boli podporené 2 projekty v celkovej výške 234 415,40 

€. Z projektu Tvorba komunikačnej siete environmentálnej činnosti v Slovenskom banskom múzeu 

v Banskej Štiavnici vo výške 39 415,40€ bola vytvorená informačno-komunikačná sieť múzea, logá 

výchovno-vzdelávacích aktivít, informačno-navigačný systém múzea. V rámci druhého projektu 

Realizácia expozície uhoľné baníctvo na Slovensku; Slovenské banské múzeum, uhoľná expozícia 

Handlová vo výške 195 000,00€ bola zriadená nová expozícia uhoľného baníctva v Handlovej.. 

Slovenské banské múzeum reagovalo aj na grantové výzvy Nadácie Orange a Nadácie SPP. Projekty 

však neboli finančne podporené. 

Slovenské banské múzeum sa bude aj naďalej snažiť vyhľadávať a pripravovať také projekty, 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 záchranu kultúrneho dedičstva, 

upevňovať environmentálnu výchovu, ale aj neustále zlepšovať poskytovanie služieb pre 

návštevníkov múzea. 
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4.9 KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2014 v rámci Slovenského banského múzea a orgánom 

vonkajšej kontroly. 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 2014 schváleného riaditeľom SBM dňa 22.1.2014. Kontrolnou činnosťou 

bola poverená Mgr. Marta Kováčová. Podľa Plánu kontrolnej činnosti na rok 2014  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  Smernice riaditeľa č. 2/2006 o vnútornom kontrolnom  systéme v SBM, ktoré boli aj 

vykonané. Kontroly boli zrealizované:  

-na ekonomickom oddelení: 7 kontrol zameraných  nasledovne: kontrola evidencie majetku SBM; 

kontrola vyúčtovania cestovných príkazov za IV. štvrťrok 2013; kontrola disponovania (nákup, výdaj) 

stravných lístkov; kontrola plnenia uznesení ekonomického charakteru za rok 2013; správa majetku 

štátu – prenájom, dodržiavanie zákona č. 510/2010, úroveň a výhodnosť zmluvných vzťahov pri 

prenájme majetku štátu a dodržiavanie zmluvných podmienok  za obdobie 2013; za základe 

uznesenia vlády SR č. 843 kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších zákonov za rok 2014, kontrola plnenia komisionálnych zmlúv 

-v mesiaci júl – august  prebehla kontrola vstupeniek zakúpených návštevníkmi v expozíciách  

Berggericht, Starý zámok, Baníctvo na Slovensku.  

-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. 

Kontroly boli vykonané pri 9 kontrolných akciách a pri 2 nebola vykonaná kontrola z dôvodu 

práceneschopnosti. Vykonanými kontrolami nebolo v kontrolovaných subjektoch zistené porušenie 

všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. V roku 

2014 boli podané dve sťažnosti na hygienické zariadenia na oddelení Banské múzeum v prírode, 

ktoré sa vyhodnotili ako neopodstatnené. 

V roku 2014 v našom subjekte bola vykonaná jedna kontrola orgánom vonkajšej kontroly. Kontrolu 

vykonal Inšpektorát práce Banská Bystrica. V čase od 26.05.2014 do 26.06.2014 bola vykonaná 

kontrola z odboru rezortnej kontroly MŽP SR. Predmetom finančnej kontroly bolo preverenie 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení z verejnými prostriedkami a 

nakladaní s majetkom štátu za roky 2012 – 2013. 

Z výsledkov finančnej kontroly bola vyhotovená správa č.ORK-08-39/2014. S obsahom správy o 

výsledku kontroly bol oboznámený a správu prevzal PhDr. Jozef Labuda,Csc., riaditeľ múzea.  
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5 ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

V pláne hlavných úloh (PHÚ) na rok 2014 bolo celkovo 40 úloh, ktoré sa sústreďovali hlavne na rozvoj 

školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, 

etiky, osvety, propagácie a environmentálne prospešných aktivít mládeže a občanov. Pri vypracovaní 

Plánu hlavných úloh a kalkulácii nákladov sa vychádzalo z objemu finančných prostriedkov 

pridelených múzeu z rozpočtu kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 

2014 vo výške 468 784 €, ako aj z predpokladaného objemu finančných prostriedkov, ktoré sa získajú 

z iných zdrojov. Pri započítaní finančných prostriedkov z iných zdrojov bola celková suma 595 970 €. 

V prvom tematickom okruhu úloh PHÚ Koncepcie, programy, metodiky bol schválený rozpočet 25 

000 € upravený do výšky 24 200 € o 3,20% znížením rozpočtu. Dôvodom zníženia  tejto položky bola 

nižšia potreba finančných prostriedkov na úlohy v prvom tematickom okruhu. V treťom tematickom 

okruhu Veda, výskum, výchova a vzdelávanie boli finančné prostriedky čerpané na 99,33 %, čo 

predstavovalo šetrenie v oblasti nákupov na výstavy, šetrením energií a menším počtom služobných 

ciest. Vo štvrtom tematickom okruhu Monitoring, informatika a dokumentácia bol schválený 

rozpočet na 181.582,- €. Úpravou rozpočtu od zriaďovateľa a vyššími vlastnými príjmami bol rozpočet 

upravený na 189.682,- € o 4,46 %. Zvýšenie sa týkalo vyššej náročnosti úloh vo štvrtom tematickom 

okruhu. V piatom tematickom okruhu Edičná činnosť bolo zvýšenie schváleného rozpočtu 35.000,- € 

na 39.400 upravený rozpočet čo je o 12,58  % . Toto zvýšenie sa týkalo zvýšenými nákladmi na edičnú 

činnosť. V šiestom tematickom okruhu Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení bolo čerpanie 

100 % .V siedmej časti Medzinárodná spolupráca bol schválený rozpočet 60.252,- € upravený na 

výšku 65.968,87 € o 9,49 %. V tejto časti finančne náročnejšie úlohy nakoľko sa týkali úloh s 

medzinárodnou účasťou. 

V roku 2014 sa múzeum zameralo aj na využívanie mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom 

rôznych projektov. Na podporu organizovania kultúrnych akcií bol podaný projekt na Vyšší územný 

celok Banská Bystrica, ktorý bol podporený výškou 1 000 €. Projekt „Kultúrny rok v Slovenskom 

banskom múzeu“ podaný na Mesto Banská Štiavnica, bol podporený vo výške 1 200 €. Múzeum v 

spolupráci s Občianskym združením Iniciatíva za živé mesto podalo dva projekty na Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky, ktoré boli podporené v celkovej výške 3 000 €.  

Realizácia projektu z Regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky na rekonštrukciu objektu Prachárne a Starého zámku vo výške 1 586 

452,71 € bola pozastavená. Múzeum v roku 2013 dostalo z kapitoly Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky kapitálový transfer vo výške 250 000 € na odstránenie havarijného stavu 

niektorých objektov múzea.  

V rekonštrukcii objektov múzea sa pokračovalo v roku 2014. Realizovala sa celková výmena šindľovej 

strechy na baníckom dome z Ľubietovej, výmena šindľovej strechy na dolnej stanice úklonnej dráhy, 

výmena šindľovej strechy na budove lanovnice šachta Lill, výmena strešnej krytiny na budove 

ťažného stroja šachty Žigmund, náter strechy a ťažnej veže šachty Ondrej a šachty Mária vo výške 135 

000 €. Za zvyšné finančné prostriedky budú v roku 2015 realizované ďalšie rekonštrukcie.  

V roku 2014 sa pokračovalo v realizácii dokončenia Uhoľnej expozície v Handlovej, ktorú v júni 2010 

muselo múzeum ukončiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V roku 2013 bolo z 

kapitálového transferu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pridelených 120 651 € 

a preinvestovalo sa 47 400 €. V roku 2014 sa pokračovalo na dokončení stavebnej časti a expozičnej 

časti Uhoľnej expozície v Handlovej vo výške 72 905 €, ktoré boli dočerpané z kapitálového transferu 

roku 2013 a 81 920 € z prideleného kapitálového transferu na rok 2014.  
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6 ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 

6.1 VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA 

6.1.1 Príjmy 

Zdroj 111 

Granty a transfery: 

Tuzemské bežné granty a transfery      536.897 ,00 EUR 

Záväzné ukazovatele na rok 2014 – príspevok na činnosť  468.784,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 zo dňa 06.08.2014   +16.479,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 zo dňa  05.11.2014   + 5.249,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 zo dňa  17.12.2014   +46.385,00 EUR 

Tuzemské kapitálové granty a transfery     81.921,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 zo dňa 27.05.2014   +17.400,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 zo dňa 25.08.2014   +21.241.00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 zo dňa 05.11.2014   +43.280,00 EUR  

Zdroj 46 

Nedaňové príjmy: 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku     54.738,88 EUR 

Podstatnú časť týchto príjmov múzeum nadobudlo z prenájmov nebytových priestorov a z prenájmu 

služobných bytov . 

Administratívne a iné poplatky a platby     331.431,87 EUR  

Najväčšiu časť týchto príjmov tvorili príjmy zo vstupného a za predaj propagačného a publikačného 

materiálu. 

Iné nedaňové príjmy        45.135,65 EUR 

Granty a transfery: 

Tuzemské bežné granty a transfery      235.984,19 EUR 

Múzeum získalo finančné prostriedky od Mesta Banská Štiavnica vo výške 1.200EUR (Tvorivé dielne, 

„Štyavnycký vjanočný jarmok“, Starý zámok generáciám). Z VÚC Banská Bystrica 1.000EUR na 

Kultúrny rok 2014, z Environmentálneho fondu na Tvorbu komunikačnej siete environmentálnej 

činnosti SBM v Banskej Štiavnici39.415.40EUR a na Uhoľnú expozíciu v Handlovej 194.368,79EUR 

PRÍJMY SPOLU         1.286.108,59 EUR 

6.1.2 Výdavky 

Bežné výdavky 

Zdroj 111 

Podprogram 0750403  Trieda 08.2.0.6 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania   404.850,84 EUR 

Poistné a príspevok do poisťovní        74.027,37 EUR 

Tovary a služby           58.018,79 EUR 
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Zdroj 46 

Podprogram 0750403  Trieda 08.2.0.6 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania       7.087,00 EUR 

Poistné a príspevok do poisťovní        76.640,49 EUR 

Tovary a služby         238.469,06 EUR 

Bežné transfery             4.800,69 EUR 

Kapitálové výdavky 

Zdroj 111 

Podprogram 0750403  Trieda 08.2.0.6 

Obstarávanie kapitálových aktív        81.920,27 EUR 

Rekonštrukcia a modernizácia         81.920,27 EUR  

VÝDAVKY SPOLU:        945.814,51 EUR 

6.1.3 Zhodnotenie finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné aktivity 

Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli vo výške           1.302,57 EUR 

Francúzsko – služobná cesta vykonaná riaditeľom múzea (prezentácia výskumov oblasti montánnej 

archeológie, dohoda o výmennej praxi študentov archeológie, prezentácia Banskej Štiavnice pred 2 

samosprávami banských regiónov Le Thillot a Alp d Huez) 

6.2 ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE  

6.2.1 Zmena stavu majetku a záväzkov 

 obstarávacia cena k 1.1.2014 prírastky úbytky obstarávacia cena k 31.12.2014 

.021 873.879,39 - - 873.879,39 

.022 150.981,38 7.414,00 1.659,27 156.736,11 

.023 99.051,27 23.998,00 - 123.049,27 

.028 156.733,93 - - 156.733,93 

.029 30.168,65 - - 30.168,65 

.031 402.148,15 - - 402.148,15 

.033 28.793,29 3350,00 - 32.143,29 

 k 1.1.2014 - úbytky k 31.12.2014 

.081 48.660,71 4.587,65 - 53.248,36 

.082 131.006,00 19.048.49 1.659,27 148.395,22 

.083 98.459,60        5.000,00 - 103.459,60 

.088 139.167,75        7.922,28 - 147.090,03 

.089 10.435,79  - - 10.435,79  

 

6.2.2 Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 

Múzeum v roku 2014 nevykazovalo žiadny nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný 

majetok. 
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6.2.3 Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov 

Pohľadávky a záväzky k 31.12.2014 

Pohľadávky  

311 – Odberatelia          5.220,94 EUR 

314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky     39.840,90 EUR 

335 – Pohľadávky voči zamestnancom        1.983,50 EUR 

374 – Pohľadávky z nájmu         7.030,23 EUR 

Pohľadávky spolu:        54.075,57 EUR 

 

Pohľadávky podľa doby splatnosti v EUR  

Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v EUR k 31.12.2014 

Pohľadávky v lehote splatnosti 49.263,62 

Pohľadávky po lehote splatnosti  4.811,95 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 54.075,57 

 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR   

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Hodnota v EUR k 31.12.2014 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 

1 roka 

49.263,62 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 

1 roka do 5 rokov 

 

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 

dlhšou ako 5 rokov 

4.811,95 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 54.075,57 

 

Záväzky  

331 – Zamestnanci            29.840,68 EUR 

321 – Dodávatelia         106.478,97 EUR 

325 – Ostatné záväzky              9.112,03 EUR 

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom               306,65 EUR 

336 – Zúčtovanie s inšt. soc. zabezpečenia a ZP        18.345,32 EUR 

341 – Daň z príjmov             1.257,80 EUR 

342 – Ostatné priame dane            2.331,34 EUR 

472 – Záväzky zo sociálneho fondu           3.414,72 EUR  

Záväzky spolu:         171.087,51 EUR 

Záväzky podľa doby splatnosti v EUR  

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v EUR k 31.12.2014 

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho  167.672,79 

Záväzky v lehote splatnosti 167.672,79 

Záväzky po lehote splatnosti   
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Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 3.414,72 

Záväzky v lehote splatnosti 3.414,72 

Záväzky po lehote splatnosti   

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 171.087,51 

 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR   

Záväzky podľa zostatkovej 

 doby splatnosti 

Výška v EUR k 31.12.2014 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 

roka 

171.087,51 

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) 171.087,51 

 

6.2.4 Dodržiavanie platobnej disciplíny 

Naša organizácia v prvom polroku roka 2014 neplnila svoje záväzky v lehote splatnosti. Pohľadávky 

od dlžníkov boli vymáhané upomienkami.  

6.2.5 Agregované údaje o iných aktívach a pasívach 

Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe Slovenského banského múzea:  

-Starý zámok 

-Nový zámok 

-Kammerhof 

-Berggericht 

-Galéria J. Kollára 

-Klopačka 

-Banské múzeum v prírode – domce 

-Pracháreň 
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7 NÁVŠTEVNOSŤ A MARKETING  

7.1 VYHODNOTENIE NÁVŠTEVNOSTI ZA ROK 2014 
Návštevnosť expozícií je jedným z rozhodujúcich zdrojov vlastných príjmov Slovenského banského 

múzea, preto jej sledovaniu a operatívnemu prijímaniu potrebných rozhodnutí venuje vedenie múzea 

mimoriadne veľkú pozornosť.  

Tabuľka č. 1: Prehľad  návštevnosti stálych expozícií SBM a príležitostných výstav v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013.  

NÁVŠTEVNOSŤ  V EXPOZÍCIÁCH SBM  V ROKU 2014 V POROVNANÍ S ROKOM 2013 

Rok 2014 KAMM GJK MINER SZ NZ BMP GLANZ MICH VÝST Spolu Mesiace Rok 2013 

Január 121 143 172 479 179 12 23 197 172 1498 Január 778 

Február 132 198 292 535 410 162 97 343 292 2461 Február 1213 

Marec 128 263 218 752 498 908 45 384 218 3414 Marec 3092 

¼  roka 381 604 682 1766 1087 1082 165 924 682 7373 ¼  roka 5083 

Apríl 470 250 448 1418 1089 2041 107 438 448 6709 Apríl 4273 

Máj 1190 417 1075 2238 2222 5324 158 651 1075 14350 Máj 11486 

Jún 1403 458 668 2937 2520 5983 72 681 668 15390 Jún 14863 

½ roka 3444 1729 2873 8359 6918 14430 502 2694 2873 43822 ½ roka 35705 

Júl 652 271 1079 3732 3124 5898 264 1276 1079 17375 Júl 15198 

August 892 390 1314 4911 4008 7218 376 1664 587 21360 August 18463 

September 470 327 441 1683 1382 2948 109 418 441 8219 September 8355 

¾ roka 5458 2717 5707 18685 15432 30494 1251 6052 4980 90776 ¾ roka 77721 

Október 592 76 797 1816 781 3083 63 330 797 8335 Október 7716 

November 
257 215 249 789 653 750 49 203 249 3165 November 4006 

December 247 136 124 445 195 246 28 143 124 1688 December 1540 

Spolu: 

I.-XII. 2014 
6554 3144 6877 21735 17061 34573 1391 6728 6150 104213   

Spolu: 

I-XII. 2013 
5817 2970 6944 15709 14688 31324 1184 6300 6019 90983 

Spolu 

 I.-XII.2013 
90983 

Rozdiel: 

2014 vs. 2013 
+737 +174 -67 +6026 +2373 +3249 +207 +428 +131 +13230 

Rozdiel: 

2014 vs. 2013 
 

I.-XII.2014 NÁVŠTEVNOSŤ BEZ VÝSTAV 98063 +13099 84964 

Zahraniční: 1356 205 1106 6119 1342 4192 376 1307 968 16971 +650 15433 

Neplatiaci: 709 1130 571 1563 1323 1800 36 90 445 7667 +433 6432 

Do 18 rokov: 2750 1074 2630 2765 148 10679 0 446 2142 22634 +1133 19922 
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Vysvetlivky: KAMM – Kammerhof, Baníctvo na Slovensku, GJK – Galéria J. Kollára, MINER – 

Berggericht, Mineralogická expozícia, SZ – Starý zámok, NZ – Nový zámok, BMP – Banské múzeum v 

prírode, GLANZ – Dedičná štôlňa Glanzenberg, MICH – Štôlňa Michal, VÝST - výstavy 

V roku 2014 navštívilo expozície múzea 104 213 návštevníkov, oproti roku 2013 je to o 13 230 

návštevníkov viac, čo predstavuje oproti vlaňajšiemu roku nárast o 14,5 %. 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 rokom, Stretnutie generácií a iné 

podujatia organizované SBM.  

Tabuľka č. 2: Porovnanie celkovej návštevnosti stálych expozícií a výstav SBM  v posledných 5 rokoch. 

NÁVŠTEVNOSŤ 2014 2013 2012 2011 2010 

Expozície + výstavy 104 213 90 983 87 484 82 471 85 310 

 

V percentuálnom vyjadrení malý pokles dosiahla Mineralogická expozícia (-0,96%). Štatisticky 

najvýraznejší nárast návštevnosti zaznamenala návštevnosť expozície na Starom zámku (+38,36%), 

ďalej expozície Dedičnej odvodňovacej štôlne Glanzenberg (+17,48%), Nového zámku (+16,16%), 

Baníctva na Slovensku (+12,67%), Banského múzea v prírode (+10,37%), Michal štôlne (+6,79%), 

Galérie Jozefa Kollára (+5,86%), a návštevnosť príležitostných výstav (+2,18%). V tejto súvislosti by sa 

žiadalo pochváliť pracovníkov v spoločnom Informačnom centre SBM a Mesta B. Štiavnica a lektorov 

jednotlivých expozícií SBM, ktorí potenciálnym návštevníkom neustále ponúkali prehliadkové 

možnosti a doslova podnietili ich zvedavosť a záujem o prehliadky všetkých expozícií a výstav SBM. 

Takýmto spôsobom SBM dosiahlo rekordnú návštevnosť 104 213 návštevníkov. 

Pre porovnanie, už niekoľko rokov sa SBM osvedčujú prenájmy niektorých lukratívnych miestností 

Starého zámku a Kammerhofu na rôzne semináre, firemné akcie, spoločenské stretnutia i svadobné 

obrady. Hodnotenie a rozbor návštevnosti v roku 2014 však jednoznačne potvrdili, že najmä v 

mimosezónnom období sa najväčší záujem turistov sústreďuje na víkend, respektíve koniec týždňa. 

7.2 VYHODNOTENIE TRŽIEB ZO VSTUPNÉHO ZA ROK 2014 
Tabuľka č. 3: Prehľad tržieb zo vstupného a fotografovania v expozíciách 

Tržby zo vstupného 2014 2013 2012 2011 2010 

Tržby spolu 199611,32 € 172901,18 € 178507,57 € 158393,53 € 146728,93 € 

Tržby bez výstav 199611,32 € 172894,18 € 178488,97 € 158308,33 € 144602,83 € 

 

Tabuľka č. 4: Prehľad o tržbách zo vstupného v jednotlivých expozíciách SBM v roku 2014 a porovnanie s rokom 2013. 

TRŽBY ZO VSTUPNÉHO V € V ROKU 2014 V POROVNANÍ S ROKOM 2013 

2014 KAMM GJK MINER SZ NZ BMP GLANZ MICH FOTO VÝST Spolu Mesiac 

Január 127,6 175,5 285,0 1077,0 247,0 60,0 80,0 98,5 20,0 0,0 2170,6 Jan. 

Február 174,5 65,0 463,5 1177,0 497,6 438,0 372,0 171,5 6,0 0,0 3359,1 Febr. 

Marec 140,3 166,5 396,5 1733,18 587,8 2763,5 180,0 192,0 29,0 0,0 6188,78 Mar. 
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¼  roka 442,4 407,0 1145,0 3987,18 1332,4 3261,5 632,0 462,0 55,0 0,0 11718,48 ¼  roka 

Apríl 431,6 109,0 631,5 3123,0 1220,6 6030,55 372,0 219,0 75,0 0,0 12137,25 Apríl 

Máj 955,6 146,0 1297,0 4918,5 2464,7 13304,2 552,0 325,5 107,0 0,0 24070,50 Máj 

Jún 1001,3 270,0 941,5 6201,0 2310,0 12091,3

5 

288,0 340,5 102,0 0,0 23443,65 Jún 

½ roka 2830,9 932,0 4015,0 18229,6

8 

7327,7 34687,6 1844,0 1347,0 339,0 0,0 71369,88 ½ roka 

Júl 860,0 356,5 1924,5 9610,8 4041,7 19148,4 1024,0 638,0 147,0 0,0 37750,90 Júl 

August 1232,0 476,0 2299,5 12772,0 5674,7 24716,2 1468,0 832,0 383,0 0,0 49853,40 Aug. 

September 541,7 250,0 654,0 3801,0 1884,4 8438,77 420,0 209,0 94,0 0,0 16292,87 Sept. 

¾ roka 5464,6 2014,5 8893,0 44413,4

8 

18928,5 86990,9

7 

4756,0 3026,0 963,0 0,0 175267,05 ¾ roka 

Október 357,0 81,0 990,0 3487,0 955,4 8267,25 252,0 165,0 30,0 0,0 14584,65 Okt. 

November 169,7 152,0 343,0 1839,5 730,0 2467,1 196,0 101,5 44,0 0,0 6042,80 Nov. 

December 50,0 74,5 204,5 965,0 279,8 804,0 112,0 71,5 8,0 0,0 2569,8 Dec. 

I.-XII.2014 

tržba v € 
6041,8 

€ 

2322,0 

€ 

10430,5 

€ 

51669,9 

€ 

20892,8 

€ 

98529,3 

€ 

5316 

€ 

3364,0 

€ 

1045,0 

€ 

0,0 

€ 

199611,32 

€ 

Tržba 

v € 

I.-XII.2013 

tržba v € 

5228,9 

€ 

2046,5 

€ 

9809,0 

€ 

38092,7 

€ 

17972,6 

€ 

91946,0 

€ 

4108,0 

€ 

3077,0 

€ 

1713,0 

€ 

7,0 

€ 

172901,18 

€ 

 

Rozdiel v € +812,9 +275,5 +621,5 +13577,

2 

+2920,1

9 

+6583,3 +1208,0 +287,0 -668,0 -7,0 +26710,14  

Podiel v % 115,55

% 

113.46% 106,34% 135,64% 116,25% 107,16% 129,41% 109,33% 61,0% 0,0% 115,45%  

Rozdiel % +15,55

% 

+13,46% +6,34% +35,64% +16,25% +7,16% +29,41% +9,33% -39% 0,0% +15,45%  

 

Vlastné príjmy múzea (vstupné, prenájmy, predaj upomienkových predmetov a publikácií apod.) 

predstavujú zhruba 27 % z celkového rozpočtu SBM. Z toho najväčší, takmer 38 % podiel pripadá na 

tržby zo vstupného, spolu s poplatkom za možnosť fotografovania, resp. filmovania v expozíciách. 

Preto sa, spolu s návštevnosťou, veľká pozornosť venuje aj sledovaniu vývoja tržieb a ich efektívnemu 

zabezpečovaniu.  

Slovenské banské múzeum v roku 2014 utŕžilo zo vstupného do svojich expozícií a z poplatkov za 

fotenie 199 611,32 €, čo je oproti roku 2013 viacej o 26 710,14 € a predstavuje nárast o 15,45 %. 

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.  
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Medzi významné faktory vytvárania vzťahu k múzeu už od útleho detstva patrí aj projekt Škola v 

múzeu, ktorý sa konkrétne a pravidelne realizuje najmä v remeselníckej dielničke, vedenej Mgr. 

Annou Ďuricovou. 

Tabuľka č. 5. Prehľad návštevnosti na podujatiach Školy v múzeu – (Hráme sa na remeselníkov) v roku 2014 a porovnanie s 

rokmi 2013, 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 13 459 3.057 

2014 732 1345 17 32 297 12 588 3.023 

 

Ako prezrádza tabuľka č. 5,  rok 2014 bol z hľadiska návštevnosti v Škole v múzeu približne na úrovni 

roku 2013. V rámci tohto projektu Slovenské banské múzeum pravidelne navštevujú celé 

organizované skupiny detí. Podrobné hodnotenie je zaznamenané v časti tejto výročnej správy, ktorá 

je venovaná práve Škole v múzeu.  

Na záver možno konštatovať, že v roku 2014 návštevnosť expozícií Slovenského banského múzea 

zaznamenala rekordný počet návštevníkov 104 213, čo predstavoval nárast o 14,5 %. Tento pozitívny 

nárast návštevnosti sa prejavil aj vo zvýšení tržieb z návštevnosti o 26 710,14 € čo znamená nárast o 

15,45% ako v uplynulom roku. Právom za to patrí uznanie všetkým pracovníkom Slovenského 

banského múzea a najmä tým, ktorí počas celej náročnej letnej turistickej sezóny aj v r. 2014 dokázali 

nahradiť externe prijímaných lektorov a tak, zabezpečiť plnú prevádzku všetkých expozícií v 

exponovanej dobe letnej turistickej sezóny (LTS). Expozície SBM počas LTS navštívilo 76 694 

návštevníkov, čo bolo o 8 329 návštevníkov viac ako v roku 2013. 

7.3 PROPAGÁCIA MÚZEA 
Propagáciu múzea smerom k návštevníkovi sme realizovali aj týmito aktivitami: 

Prezentácia zbierkového fondu v stálych expozíciách a prostredníctvom aktuálnych výstav 

(zriaďovanie novej expozície Cesta uhlia - uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová), 

Organizácia podujatí s medzinárodnou účasťou (konferencia Argenti fodina 2014), 

Spolupráca s odbornými organizáciami, spolkami, združeniami, 

Prezentácia na zahraničných a domácich sympóziách, 

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

Propagácia podujatí a činnosti múzea v médiách, 

Prezentácia na celoslovenských aj zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu, 

Vydávanie odborných publikácií (Zborníky z konferencie Argenti fodina 2014, Zborník Slovenského 

banského múzea č. 24), 
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Vydávanie Kalendária, informačných materiálov k expozíciám a aktuálnym výstavám, 

Redesign manualu múzea v propagačných materiáloch, 

Prevádzka vlastnej webovej stránky a konta na sociálnej sieti, distribúcia propagačných materiálov, 

direct mailing, 

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, ... (rekonštrukcia Starého zámku a Prachárne, zriadenie novej 

expozície v Handlovej, zriadenie mineralogickej bádateľne pre školy, novozriadenie tvorivej dielne 

pre Školu v múzeu, realizácia výstav, podujatí, ...), 

Významné návštevy a osobnosti z rôznych oblastí, ktoré v roku 2014 navštívili múzeum: 

Galéria J. Kollára: Emília Vašáryová, Magdaléna Vašáryová, Yuri Dojc, Egon Gál, Ján Papco 

Baníctvo na Slovensku: slávnostná promócia prvých absolventov HUAJA – rektor, dekan... 67 

účastníkov, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a region. Rozvoja Ing. Mgr. František 

Palko, riaditeľka SACR Ing. Marta Kučerová, zástupca mesta I.Kuhn (7 osôb), štátny tajomník 

Ministerstva školstva Juraj Draxler, Juraj Draxler – minister školstva, odovzdávanie ceny S.Mikovíniho, 

N.Babjaková - zástupcovia mesta, riaditelia škôl... (52 účastníkov) 

Dedičná štôlňa Glanzenberg: Dôstojník generálneho štábu Indickej armády Samee rWakankar 

Starý zámok: Anastasia Kuzminová, herečky Kristína Svarinská, Michaela Čobejová 

Banské múzeum v prírode: členovia Ústavných súdov SR a ČR pod vedením svojich  predsedov –  

Ivettou Macejkovou a Pavlom Rycheckým, asi 35 sudcov  
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8 CIELE A PREHĽAD PLNENIA  

Slovenské banské múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plní funkciu celoslovenského 

špecializovaného múzea. Cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a odborne spracováva, 

využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, 

príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na 

Slovensku. Zároveň sa riadi zákonom č.38/2014 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov 

múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty. Spravuje najvýznamnejšie historické objekty v Mestskej 

pamiatkovej rezervácie v Banskej Štiavnici, v meste UNESCO. 

Múzeum za účelom splnenia týchto činností vypracovalo Plán hlavných úloh na rok 2014, v ktorom 

bolo celkove 40 úloh. Plán hlavných úloh múzea na rok 2014 vychádza z programového vyhlásenia 

vlády Slovenskej republiky na roky 2012 až 2016 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. Gestorom úloh za Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky je Sekcia geológie a prírodných zdrojov. 

Pri vypracovaní Plánu hlavných úloh a kalkulácii nákladov sa vychádzalo z objemu finančných 

prostriedkov pridelených múzeu z rozpočtu kapitoly Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky na rok 2014 vo výške 468.784,- €. Taktiež sa vychádzalo aj z predpokladaného objemu 

finančných prostriedkov, ktoré sa získajú z iných zdrojov vo výške 595.970,-€. 

V časti Plánu hlavných úloh múzea na rok 2014 KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY bola riešená 1 

úloha. 

Program  záchrany a transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu. 

Múzeum aktívne spolupracuje na realizácii projektu „Slovenská banská cesta“ a „Slovenská železná 

cesta“. Múzeum taktiež spolupracovalo na pasportizácii technických objektov Slovenskej železnej 

cesty a na podklade pre spracovanie návrhu spoločnej web stránky Slovenskej banskej cesty a 

Slovenskej železnej cesty. 

V rámci časti Koncepcie, programy, metodiky bol celkový počet úloh 1, z toho splnená bola 1 úloha. 

V časti LEGISLATÍVNE ÚLOHY neboli plnené žiadne úlohy.  

V časti VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE bolo riešených 18 úloh: 

Participácia na celoslovenských výstavách Envirofilm v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici, Zväz múzeí 

Slovenskej republiky, v rámci tejto úlohy múzeum spoluorganizovalo výstavy: My sa nevieme 

sťažovať nahlas, Krotenie živlov alebo energie v službách človeka, Podzemie Spiša a opálové bane vo 

fotografiách Miloša Greisela. Taktiež sa realizovala prezentácia múzea a tvorivých aktivít projektu 

Škola v múzeu. Praveké jaskynné maľovanie, tvorivé dielne z odpadových materiálov. 

Geopark, v rámci tejto úlohy sa realizovala prezentácia náučných geologických chodníkov formou 

výstavy a Náučnej posterovej expozície v priestore Informačnej kancelárie a Geologickej expozície 

Banského múzea v prírode. Tiež sa organizovalo sprevádzanie turistov v Dedičnej odvodňovacej štôlni 

Glanzenberg. 

Archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku, v rámci tejto úlohy sa 

realizovali záchranné archeologické výskumy v regióne Banská Štiavnica vyplývajúce zo zákona č. 
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49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. O výsledku archeologického výskumu boli spracované 

štúdie a prednášky (Prešov, B. Štiavnica).  

Pokračovala realizácia archeologického výskumu lokality Glanzenberg v B. Štiavnici, múzeum v 

spolupráci s Občianskym združením Kruh, Mestom Banská Štiavnica a Krajským pamiatkovým úradom 

Banská Bystrica realizovalo náučný chodník po tejto lokalite. 

Odborné, vedecké a materiálové štúdie k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym a etnografickým 

dejinám Banskej Štiavnice a banských miest Slovenska, v rámci tejto úlohy sa realizoval výskum 

fondov múzea a následne boli spracované štúdie zamerané na témy; 

- Banskoštiavnické fajkárstvo (fajky v archeologickom fonde múzea, písomný a fotografický materiál 

Zacharovej fajkárskej dielne,  rozšírenie prezentácie výroby fajok v expozícii). 

- Dejiny knižnej kultúry Banskej Štiavnice. (Bibliografia banskoštiavnických kníhtlačiarov, dejiny 

knižníc v banskoštiavnickom okrese, pasportizácia historických knižničných fondov SBM). 

- Štúdia o živote a pôsobení prvého banskoštiavnického kníhtlačiara Jána Františka Sulcera.  

- Štúdia o živote a pôsobení Eugena Klementisa a jeho činnosti v Mestskom múzeu v Banskej Štiavnici 

a kultúrno-osvetových aktivitách. 

- K dejinám mineralógie z diela Jána Pettku. 

- Dejiny ťažby uhlia na Slovensku. 

- Banskoštiavnickí baníci v období socializmu (pohľad na každodenný pracovný život i voľno časové 

aktivity).   

- Hospodárske dejiny Banskej Štiavnice v období 1. ČSR a ich dokumentácia v zbierkovom fonde 

novšej histórie. 

Nové expozičné celky Slovenského banského múzea a ich inovácie, úloha bola zameraná na 

dobudovanie, doplnene a zatraktívnenie stávajúcich expozícií múzea; 

- Expozícia Uhoľné baníctvo na Slovensku, dobudovanie expozície venovanej histórii ťažby hnedého 

uhlia na Slovensku v Handlovej, so zameraním na priemyselnú ťažbu hnedého uhlia v 20. storočí .  

- Banské múzeum v prírode, doplnenie expozície o uzatváracie mechanizmy z rekonštruovaných 

tajchov a o dopravné nádoby (klietky). 

- Mineralogická expozícia, doplnenie a zatraktívnenie stálej expozície. Rozšírenie o časti všeobecnej 

mineralógie. 

V rámci časti VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ bolo realizovaných 6 výstav: 

Krotenie živlov alebo energie v službách človeka. Múzeum realizovalo  výstavu k 300. výročiu 

narodenia Jozefa Karola Hella a k  350. výročiu narodenia Mateja Kornela Hella – významných 

banských konštruktérov. 

Soňa Bezuchová – Paličkovaný svet. Profilová výstava víťazky súťaže Textilná tvorba 2013. 

Karol Baron – Šľachtic surrealizmu. Profilová výstava venovaná 10. výročiu tragického úmrtia autora. 

Ich Veličenstvá prichádzajú. Výstava k 250. výročiu návštevy Habsburgovcov, synov Márie Terézie a 

Františka Štefana Lotrinského – korunného princa Jozefa II a Leopolda v Banskej Štiavnici, Kremnici a 

Banskej Bystrici. 

Jozef Lackovič – Štiavnické príbehy. Profilová výstava štiavnického insitného maliara pri príležitosti 5. 

výročia úmrtia. 

/Ne/zabudnutí aušusníci. Výstava o neobyčajnom fenoméne baníckeho sveta. 

V časti Výchova a vzdelávanie boli realizované úlohy zamerané na vzdelávanie detí, verejnosti, 

múzejnú pedagogiku, koordináciu prednáškových aktivít a propagáciu múzea: 

Environmentálna výchova v podmienkach Slovenského banského múzea – Škola v múzeu. 

-Hráme sa na remeselníkov - remeselno-výtvarné tvorivé dielne. 
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-Poznaj a chráň - okresné kolo súťaže,  premietanie videofilmov s prírodovednou tematikou, kvízy pre 

žiakov, určovanie nerastov pre mladých zberateľov. 

-Živá galéria - kreslenie a maľovanie na pracovné listy. 

- podujatia v Kammerhofe - meranie objemu, ryžovanie zlata, meranie kompasom a staré banské 

miery, rozprávka o baníkovi Jožkovi, Kammerhofské pexeso.  

-Letná škola v múzeu pre malých a veľkých. 

-Letný tábor v múzeu. 

-Prezentácie pre školy - vyučovacie hodiny - v expozičných celkoch Slovenského banského múzea 

podľa vypracovanej ponuky a záujmu škôl (zvyky banskoštiavnických akademikov, výroba fajok).  

-Bližšie k múzeu - vyučovacie hodiny v expozičných celkoch Starého a Nového zámku (podľa 

vypracovanej ponuky a záujmu škôl). 

-Rozlúčka so školským rokom (aktuálna výstavka, kultúrny a spoločenský program, poznávacie a 

športové súťaže). 

-Starý zámok generáciám (aktuálna výstavka, kultúrny a spoločenský program). 

Environmentálna burza. 

AGENDA 21 v podmienkach Slovenského banského múzea na princípe redukuj, znovu používaj, 

recykluj. Múzeum počas ôsmich dní zorganizovalo environmentálnu burzu. 

Podujatia ku Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí a Svetovému dňu životného prostredia. 

Múzeum zorganizovalo dve výstavy ku Dňu Zeme - „My sa nevieme sťažovať nahlas“ a „Podzemie 

Spiša a opálové bane vo fotografiách M. Greisela“ 

Počas Svetového  dňa vody (21.03.2014) a Svetového dňa Zeme (23.04.2014)- – múzeum poslalo 

školám v okrese Banská Štiavnica a priľahlom okolí pozvánku na výstavu „Krotenie živlov alebo 

energie v službách človeka“.  

Medzinárodný deň múzeí 17.05.2014 – téma: Večný život, noc naplnená strachom, smiechom a 

poznaním na Starom zámku.  

Múzeum realizovalo výstavu na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (08.12.2014–

08.01.2015) -  „Krotenie živlov alebo energie v službách človeka – téma voda“, ktorá bola o 

vyplňovanie pracovných listov. 

Prezentácia a popularizácia Slovenského banského múzea formou tradičných podujatí. 

Deň múzeí (05/14),  

Festival kumštu, remesla a zábavy – 16. ročník (05/14),  

Festival peknej hudby (07/14),  

Festival Cap á ´l Est (08/14),  

Noc na Starom zámku (07-08/14),  

PilgrimTours (07-08/14),  

Štyri živly (08/14),  

Salamandrové dni (09/14),  

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (11/14), 

Vianočný jarmok (12/14) 

Propagácia Slovenského banského múzea. 

Múzeum v rámci tejto úlohy zabezpečovalo propagáciu múzea na novú turistickú sezónu.  

Spracovanie kalendária podujatí múzea na r. 2014.   

Participáciu múzea na aktivitách Oblastnej organizácie cestovného ruchu a Združenia turizmu v 

regióne Banská Štiavnica. 
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V rámci časti Veda, výskum, výchova a vzdelávanie bol celkový počet úloh 18, z toho splnených bolo 

18 úloh. 

V časti MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA bolo riešených 8 úloh. 

Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov. 

Podľa požiadaviek, priorít a stavu zbierok jednotlivých oddelení. Múzeum realizovalo ochrana 

zbierkového fondu. Konzervovaných zbierok bolo 569  ks a ošetrených zbierok bolo 802 ks. 

Prvostupňové elektronické spracovanie zbierok získaných v roku 2014, druhostupňové spracovanie 

zbierok do roku 2013 a budovanie informačného systému zbierkových predmetov múzea. 

Múzeum sa zameralo na sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva. V programe ESEZ 4G 

bolo zapísaných v rámci prvostupňovej evidencie 708 záznamov. V rámci druhostupňovej evidencii 

bolo zapísaných 1 027 záznamov. zbierkových predmetov.  

Celkovo je v prvostupňovej evidencii evidovaných 23 842 záznamov, v druhostupňovej evidencii je 

celkom 21 571 záznamov. 

Budovanie informačného systému BACH fotoarchív múzea.  

Úloha zameraná na sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva. V informačnom systéme je 

zapísaných 82 430 ks negatívov a 2 344 ks diapozitívov. 

Revízia zbierkového fondu. (archeológia, staršia história a vysporiadanie fondov).  

Úloha zameraná na sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva. Revízia fondu archeológia a 

staršia história bude pokračovať aj v roku 2015. 

Budovanie knižničného informačného systému (KIS - MASK) v knižnici múzea. 

Sprístupňovanie a využívanie kultúrneho dedičstva V programe bolo zapísaných 2 195 knižných 

jednotiek. 

Inventarizácia archívneho fondu – Mestské múzeum (osobná pozostalosť Eugena Klementisa, 

Pramene Eugena Kladivíka). Vlastivedné múzeum Banská Štiavnica. 

Spresnenie údajov o archívnom fonde, bolo  realizované triedenie, usporiadanie archívnych fondov, 

príprava inventárnych zoznamov, vypracovaný bol inventárny zoznam fond Mestské múzeum v 

programe Pro archív. 

Kúpa zbierkových predmetov.  

Rozšírenie zbierkového fondu. Bolo získaných a zaevidovaných 214 prírastkových čísel, v počte 566 ks 

zbierok. 

DIGITÁLNE MÚZEUM. 

V roku 2014 prebiehala digitalizácia zbierkových predmetov z fondov múzea v priestoroch 

Kammerhof, Berggericht, v interiéri a exteriéri objektov Starý zámok a Galéria Jozefa Kollára, malá 

časť bola prevezená na digitalizáciu do Digitalizačného centra v Banskej Bystrici. Digitalizovali sa 

trojrozmerné zbierkové predmety. Celkovo bolo zdigitalizovaných 3999 predmetov skupiny 3D ( 

trojrozmerných) do 70 cm a 760 predmetov nad 70 cm.  
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V rámci časti Monitoring, informatika a dokumentácia bol celkový počet úloh 8, z toho 8 úloh bolo 

splnených. 

V časti EDIČNÁ, PROPAGAČNÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ boli riešené dve úlohy. 

Argenti fodina 2014. 

Múzeum organizovalo medzinárodné stretnutie odborníkov z oblasti geológie a histórie baníctva z 5 

štátov EÚ, v rámci stretnutia múzeum zorganizovalo medzinárodnú konferenciu na ktorej odzneli 

referáty z danej problematiky, taktiež v rámci stretnutia sa zorganizovala exkurzia do baníckych 

lokalít v Španej Doline, Hodruši a Banskej Štiavnici. Táto akcia prispela k propagácii Slovenskej 

republiky. Múzeum zostavilo Zborník referátov (20 autorov, montanistov z 5 štátov EÚ), kde sa 

prezentovali výsledky výskumov k dejinám baníctva na Slovensku. 

Zborník SBM, roč.24.  

Múzeum zostavilo Zborník odborných štúdií a článkov pracovníkov múzea. 

V rámci časti Edičná, propagačná a vzdelávacia činnosť bol celkový počet úloh 2, z toho 2 úlohy boli 

splnené. 

V časti INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ bolo riešených osem úloh. 

Sanácia oporného múra nad záhradou budovy Berggericht. 

Múzeum túto úlohu , aj napriek tomu, že sa jedná o havarijnú situáciu nemohlo riešiť z dôvodu 

nepridelenia potrebných finančných prostriedkov od zriaďovateľa. 

Rekonštrukcia objektov ľudovej baníckej architektúry. 

Múzeum v polovici roku 2013 dostalo od svojho zriaďovateľa Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky kapitálový transfer na odstránenie havarijného stavu niektorých objektov 

múzea. V rekonštrukcii objektov múzea sa  pokračovalo v roku 2014. Realizovala sa celková výmena 

šindľovej strechy na baníckom dome z Ľubietovej, výmena šindľovej strechy na dolnej stanice 

úklonnej dráhy, výmena šindľovej strechy na budove lanovnice šachta Lill, výmena strešnej krytiny na 

budove ťažného stroja Žigmund šachty, náter strechy a ťažnej veže Ondrej šachty a Mária šachty. 

Rekonštrukcia Kammerhofu, Žiakovho domu a koniarní na Starom zámku. 

Rekonštrukcia objektu Kammerhof  bola zameraná na rekonštrukciu komínových telies, výmenu 

žľabov a žľabových zvodov, rekonštrukcia omietok fasády vnútorných nádvorí a ich náter. Pri 

rekonštrukcii Žiakovho domu sa zabezpečila rekonštrukcia komínových telies, statické zabezpečenie 

bočnej steny objektu, rekonštrukcia omietok vonkajšej fasády a jej náter. Rekonštrukcia koniarní 

Starého zámku sa bude realizovať začiatkom roka 2015. 

Rekonštrukcia objektov Starého zámku a Prachárne. 

Realizácia projektu z Regionálneho operačného programu na rekonštrukciu objektu Prachárne na 

skanzene a Starého zámku vo výške 1 586 452,71 € bola pozastavená.  

Expozícia Uhoľné baníctvo na Slovensku.  

Jednou z hlavných úloh múzea v roku 2014 bolo dobudovanie a sprevádzkovanie Uhoľnej expozície v 

Handlovej so zameraním na priemyselnú ťažbu hnedého uhlia v 20. storočí v zmysle uznesenia vlády 

SR č.266/2008 a 586/2013. 
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Stavebná časť v interiéri bola ukončená, taktiež boli ukončené stavebné práce na exteriéri potrebné 

pre skolaudovanie stavby. 

Budovanie elektronického zabezpečovacieho systému. 

Realizovalo sa dobudovanie elektronického zabezpečovacieho systému v objekte Nového zámku a 

Kammerhofe. 

Údržba zariadení a budov, technická vybavenosť SBM.  

V rámci tejto úlohy sa realizovali údržbárske práce (klampiarske, murárske, zámočnícke, elektrikárske 

a iné) menšieho rozsahu v objektoch celého múzea. V rámci doplnenia a modernizácie technickej 

vybavenosti múzeum zakúpilo traktorovú kosačku, snežnú frézu, osobný auto-mobil a výpočtovú 

techniku. 

Revízie zariadení a budov SBM. 

Múzeum v rámci tejto úlohy zabezpečovalo vykonanie potrebných revízií a úradných skúšok podľa 

platnej legislatívy.  

V rámci časti Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení bol celkový počet úloh 8, z toho 

splnených bolo 7 úloh.   

V časti MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA boli riešené 3 úlohy. 

Medzinárodná súťaž a výstava My sa nevieme sťažovať nahlas. 

Múzeum zorganizovalo 16. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s 

environmentálnou tematikou. Súťažiaci boli z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej 

republiky a Slovenskej republiky. 

Stredoveká baňa v Hodruši – Rabenstein. 

Geológia, archeológia, archívny výskum – medzinárodný projekt s Univerzitou v Paríži – Sorbonne, 

Via Magma s.r.o., Slovenská banská s.r.o. Hodruša – Hámre.. 

Odborná spolupráca múzea a novej baníckej expozície v Hodruši (Slovenská banská s.r.o.). Riaditeľ 

múzea absolvoval študijnú cestu do banských regiónoch Francúzska. Po študijnej ceste bola 

prednáška a prezentácia o ceste v tlači.  

ARGENTI FODINA 2014. 

Medzinárodná konferencia – 4. ročník, zameraná na dejiny baníctva a montánnych vied v Európe. 

Organizovaná v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a Banskoštiavnicko - hodrušským baníckym 

spolkom. 

Stretnutie odborníkov z oblasti geológie a histórie baníctva z 5 štátov EÚ, referáty, exkurzia Šp. 

Dolina, Hodruša, B. Štiavnica. 

V rámci časti Medzinárodná spolupráca bol celkový počet úloh 3, z toho 3 úlohy boli splnené. 
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9 VYMEDZENIE OKRUHU UŽÍVATEĽOV 

Medzi najpočetnejšiu skupinu využívateľov služieb múzea, vyplývajúcich z jej hlavných činností, patria 

návštevníci jednotlivých expozícií. V roku 2014 navštívilo 7 expozícií múzea a príležitostné výstavy a 

podujatia 104 213 návštevníkov, z toho 16 971 návštevníkov zo zahraničia. Vyškolení lektori 

poskytujú v jednotlivých expozíciách základný odborný výklad, respektíve písomný lektorský text, 

ktorý je určený pre širokú návštevnícku klientelu v rámci bežných prehliadok, a to v slovenskom, 

nemeckom, anglickom, ruskom i maďarskom jazyku. Pre náročnejšieho návštevníka, ktorý má záujem 

o hlbšie spoznanie prezentovaných expozičných celkov, sú plne k dispozícii odborní pracovníci múzea. 

Na požiadanie a po vzájomnej dohode môžu návštevníka oboznámiť aj s vysoko špecializovanou 

problematikou, či už z oblasti baníctva, banskej techniky, baníckej histórie, školstva, ale aj 

mineralógie, geológie, všeobecnej histórie, viažucej sa k dejinám mesta Banská Štiavnica i celého 

regiónu bývalej stredoslovenskej banskej oblasti, ale aj z oblasti výtvarného umenia súvisiaceho s 

daným regiónom.  

Výsledky odbornej činnosti múzea však využívajú aj všetky druhy školských zariadení, múzeá, galérie, 

vedecko-výskumné inštitúcie a podobne. Záujemcovia o štúdium jednak využívajú knižnicu a archív 

múzea, kde môžu študovať pramenné materiály z rôznych oblastí, ktoré múzeum dokumentuje, ale 

taktiež môžu využiť širokú ponuku výjazdových výchovno-vzdelávacích prezentácií odborných 

pracovníkov múzea, ktorá je zverejnená 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, informačné 

kancelárie i rôzne informačné turistické portály, ktoré expozície múzea zaraďujú aj do svojich 

katalógov a na stránky, kde popri platenej reklamnej propagácii ubytovacích a stravovacích kapacít, 

bezplatne pripájajú aj stránky s turistickými možnosťami, kde práve návšteva baníckeho skanzenu, 

obidvoch zámkov múzea, štôlne Glanzenberg, ale aj ďalších expozícií patrí medzi atraktívne 

príležitosti na spestrenie dovolenky. 

Služby múzea využívajú aj rôzne firmy, spoločnosti, organizácie, ale aj jednotlivci, ktorí si prenajímajú 

atraktívne historické priestory na zorganizovanie rôznych školení, alebo firemných reklamných 

podujatí, respektíve v prípade jednotlivcov, sú to predovšetkým svadobné obrady. 

Medzi dôležitých využívateľov služieb múzea patria aj orgány štátnej správy, samosprávy, podniky, 

organizácie, banícke spolky a podobne. Hlavná spolupráca múzea je však so svojím zriaďovateľom - 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ale aj rezortnými organizáciami, akými je 

napríklad Slovenská agentúra životného prostredia a Slovenské múzeum ochrany prírody a 

jaskyniarstva. Veľmi dôležitá spolupráca je s mestom Banská Štiavnica, s ktorým múzeum 

zabezpečuje informačnú kanceláriu, ale aj množstvo podujatí v meste, ktoré sa organizujú za 

podmienok vzájomne výhodnej spolupráce. 

Múzeum tiež 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 aj ucelený systém vzdelávania a 

environmentálnej výchovy formou výchovno-vzdelávacích pro-gramov pre verejnosť. 

9.1 ODBORNÁ, METODICKÁ A PORADENSKÁ SPOLUPRÁCA 
Pri riešení vedecko-výskumnej, expozičnej, výstavnej, environmentálnej a edičnej činnosti 

spolupracuje múzeum s týmito inštitúciami: 
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- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  

- Slovenská agentúra životného prostredia,  

- Národné osvetové centrum Bratislava,  

- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš,   

- Slovenské technické múzeum Košice,  

- Východoslovenské múzeum Košice,  

- Etnografické múzeum Slovenského národného múzea Martin,  

- Slovenské národné múzeum Bratislava,  

- Mestské múzeum Bratislava, 

- Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici,  

- Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica,  

- Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice,  

- Múzeum mincí a medailí Kremnica,  

- Tekovské múzeum Levice,  

- Západoslovenské múzeum Trnava,  

- Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň,  

- Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen,  

- Múzeum vo Svätom Antone,  

- Múzeum v Betliari,  

- Banícke múzeum Rožňava,  

- Oravské múzeum Pavla Országa Hviezdoslava Dolný Kubín,  

- Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkárskych kultúr 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 Slovenskej akadémie vied Nitra,  

- Historický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava,  

- Geologický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava,  

- Krajský pamiatkový ústav Banská Bystrica,  

- Pamiatkový úrad Banská Štiavnica,  

- Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri Slovenskej akadémii vied Bratislava, 

- Slovenská historická spoločnosť,  

- Slovenská národná knižnica Martin,  

- Univerzitná knižnica Bratislava,  

- Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Bratislava,  

- Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica,  

- Slovenská banícka spoločnosť Banská Bystrica,  

- Slovenská banská spoločnosť,  

- Hlavný banský úrad Banská Štiavnica,  

- Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Banská Štiavnica,  

- BEVEX - Banský výskum, s.r.o. Prievidza,  

- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 
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- Slovenská geologická spoločnosť,  

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica a ďalší. 

Spolupráca s vysokými školami 

- Fakulta BERG Technická univerzita Košice,  

- Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen - katedra UNESCO, 

- Lesnícka fakulta Technickej univerzity Zvolen - katedra lesnej ťažby a mechanizácie,  

- Prírodovedecká fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 

- Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava,  

- Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava,  

- Fakulta architektúry Technická univerzita  Bratislava,  

- Akadémia výtvarných umení Banská Bystrica,  

- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a ďalšie 

Spolupráca so strednými školami  

Múzeum spolupracuje pri výstavách, prednáškovej činnosti, brigádach, kultúrno-spoločenských 

akciách, reštaurovaní a pri odbornej praxi študentov najmä so Strednou priemyselnou školou S. 

Mikovíniho v Banskej Štiavnici, Gymnáziom A. Kmeťa v Banskej Štiavnici a s Cirkevným gymnáziom F. 

Assiského.  

Spolupráca so základnými a materskými  školami 

Múzeum od roku 1998 realizuje projekt „Škola v múzeu“, ktorého hlavnou snahou 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- vzdelávacích projektov po 

školských a kultúrnych zariadeniach širšieho regiónu. 

Spolupráca s mediálnymi partnermi 

Propagácia múzea sa v roku 2014, podobne ako i rok predtým, zamerala na podchytenie a zapojenie 

čo najširšieho spektra miestnych, regionálnych i celoštátnych periodík do mediál-nej spolupráce. Na 

miestnej úrovni je už tradične osvedčeným a najlepším partnerom týžden-ník Štiavnické noviny. 

9.2 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

Názov výstavy: „My sa nevieme  sťažovať nahlas - Krajina môjho srdca “, XVI. ročník medzinárodnej 

súťažnej prehliadky detskej a  študentskej tvorivosti s environmentálnou tematikou  

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára 

Spoluorganizátori: BBSK-POS Žiar nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica, SAŽP, Odbor 

marketingu a propagácie Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica 

Kurátor výstavy: Ing.arch. Iveta Chovanová 

Miesto konania: Galéria Jozefa Kollára 

Doba trvania: 24.04.2014 – 15.6.2014 

Jubilejná prehliadka výtvarnej tvorby detí a mládeže s ekologickou tematikou. Téma výstavy autorom 

otvorila priestor na vyjadrenie vzťahu k nádherným prírodným fenoménom, krajine, rastlinstvu a 

živočíšstvu. Diela sú mnohokrát  aj zamyslením nad miestom človeka v krajine. Kedy je jeho vzťah 

harmonický a kedy sa voči prírode správa zraňujúco, bezohľadne. Čo by nám ľuďom odkázala príroda, 

keby hovorila našim jazykom? Výstava zaujme predovšetkým kvalitou detských prác  a vysokou 

úrovňou diel žiakov základných umeleckých škôl zo Slovenska i zo zahraničia. Témy sa zhostili hravo, 
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nekonvenčne a často náročnými výtvarnými technikami.  Súťaže sa zúčastnilo 126 škôl, do uzávierky 

prišlo rekordných 1136 diel. Súťažilo sa v 6. vekových kategóriách, osobitne porota posudzovala diela 

žiakov a študentov špeciálnych škôl. Návštevnosť: 834 hostí 

Názov: Stredoveká baňa v Hodruši – Rabenstein 

Riešitelia: PhDr. Jozef Labuda, CSc., Mgr Peter Jancsy 

Výstup: Archívny výskum v oblasti geológie a archeológie. Medzinárodný projekt s Univerzitou 

v Sorbonne, spoločnosťou Via Magma s.r.o a spoločnosťou Slovenská banská s.r.o Hodruša Hámre. 

Odborná spolupráca SBM a novej baníckej expozície v Hodruši (Slovenská banská s.r.o.). študijná 

cesta v banských regiónoch Francúzska, prednáška a prezentácia o ceste v tlači. 

Názov: Argenti fodina 2014 

Téma: Bádanie histórie montánnych regiónov Európy, Banská symbolika 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Spoluorganizátor: Slovenská banícka spoločnosť, Slovenská archeologická spoločnosť, Slovenská 

historická spoločnosť, Mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Banícke 

bratstvo Herrengrund Špania Dolina 

Miesto konania: Slovenské banské múzeum, Kammerhof 

Termín: 10. -12.9.2014 

Výstupy: konferencia s medzinárodnou účasťou (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, 

Rakúsko), prednášky, príspevky, exkurzia, zborník 
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10 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE 

Slovenské banské múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plnilo aj v roku 2014 funkciu 

celoslovenského špecializovaného múzea, ktoré cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky a 

odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotnú dokumentáciu so vzťahom k vývoju baníctva, 

príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na 

Slovensku. Zároveň sa riadi zákonom č. 38/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. 

z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Slovenské banské múzeum sprístupňovalo 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.  

Prínos organizácie pre: 

a) ústredný orgán:  

Slovenské banské múzeum sa v súlade so stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnej 

politiky sústreďovalo hlavne na rozvoj školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, 

environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a environmentálne 

prospešných aktivít mládeže a občanov. 

Slovenské banské múzeum zorganizovalo podujatia spojené s cyklom prednášok a besied k 

významným výročiam, akými bol Svetový deň vody, Svetový deň Zeme, Medzinárodný deň múzeí, 

Svetový deň životného prostredia, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a Týždeň vedy a techniky. 

b) ostatné organizácie verejnej správy: 

Slovenské banské múzeum poskytovalo informačné služby organizáciám verejnej správy v 

nasledovných oblastiach: 

- informácie o pripravovaných podujatiach organizovaných múzeom do rozhlasového, 

televízneho 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 zabezpečovalo besedy, prednášky, vedomostné kvízy, premietanie filmov 

s environmentálnou tematikou, organizovalo ponuku programov environmentálnej výchovy pre školy 

prostredníctvom projektu „Škola v múzeu“, a to programov Tvorivé dielne (Hráme sa na 

remeselníkov, Letný tábor v múzeu, Letná škola v múzeu), Poznaj a chráň (okresná súťaž), Čo nám tu 

zanechalo baníctvo a Živá galéria. 

c) širokú verejnosť: 

Slovenské banské múzeum poskytovalo v roku 2014 širokej verejnosti nasledujúce služby: 

- prehliadku siedmich stálych expozícií (Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový zámok, 

Berggericht - Mineralogická expozícia, Dedičná odvodňovacia štôlňa Glanzenberg, Galéria Jozefa 

Kollára, Kammerhof - Baníctvo na Slovensku), 

- prehliadku dočasných výstav v štyroch výstavných priestoroch (Berggericht, Galéria Jozefa 

Kollára, Starý zámok), 
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- organizovanie výstav „Krotenie živlov alebo energie v službách človeka“, „Soňa Bezuchová - 

paličkovaný svet“, „My sa nevieme sťažovať nahlas“, „Karol Baron – šlachtic surealizmu“, „Zdar boh 

princovia“, „Múzeum ako škola“, „Rastislav Podoba - melanchólia“, „Jozef Lackovič - Štiavnické 

príbehy“, „(Ne)Zabudnutí aušusníci“, s doplnením tvorivých a interaktívnych aktivít 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, Vojenský tábor) a 

iných kultúrno-spoločenských podujatí (Stretnutie generácií, Salamandrové dni, Vianočný jarmok), 

- spoluorganizovanie konferencií a seminárov (seminár „Od ohlasov Murgašových patentov k 

národnému podniku Tesla“) 

- prevádzku informačného centra (zabezpečenie sprevádzania v Glanzenberg štôlni, informácie 

o expozíciách Slovenského banského múzea, Slovenskej banskej cesty, Slovenskej železnej cesty, 

zabezpečenie sprevádzania turistov a cielených skupín po Geoparku Banská Štiavnica, mesta Banská 

Štiavnica a okolí), 

- predaj suvenírov prostredníctvom predajných priestorov v expozíciách a predajni suvenírov v 

informačnom centre, 

- krátkodobý prenájom priestorov zväčša pre jednorazové spoločenské akcie (dňa 27. 

novembra 2014 sa v priestoroch múzea v Kammerhofe uskutočnilo odovzdávanie vyznamenaní 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a 

techniky - Cena Samuela Mikovíniho) alebo akcie rôznych firiem, 

- dlhodobý prenájom priestorov pre podnikateľské subjekty, 

- sprístupňovanie vlastných zbierkových predmetov, fotodokumentačného materiálu, 

archívnych materiálov a vlastných videozáznamov formou expozícií, výstav, prednáškovej činnosti a 

možnosťou štúdia v depozitárnych priestoroch a v priestoroch knižnice a archívu. 

Výsledky odbornej činnosti Slovenského banského múzea sa využívali pre všetky druhy školských 

zariadení, múzeá, galérie a vedecko-výskumné inštitúcie. Široká verejnosť využívala knižnicu a archív 

múzea s možnosťou štúdia prameňov z rôznych oblastí (prírodoveda, technika, história, umenie a 

iné).   

Realizoval sa projekt „Škola v múzeu“, ktorého hlavnou snahou je uchovávať hmotné a duchovné 

dedičstvo a prezentovať ho netradičnou formou predovšetkým mladej generácii. V rámci aktivít 

projektu bola k dispozícii aj ponuka výjazdových výchovno-vzdelávacích projektov po školských a 

kultúrnych zariadeniach širšieho regiónu. 

Atraktívne priestory Slovenského banského múzea (Starý zámok, Nový zámok, štôlne, galéria) boli 

poskytnuté pre spoluorganizovanie festivalov a kultúrnych podujatí. 

Rok 2014 možno hodnotiť pozitívne z niekoľkých hľadísk: 

- pokračovalo sa na stavebnej obnove objektov múzea, ktoré sú súčasťou pamiatkovej 

rezervácie mesta UNESCO, 

- pokračovalo sa v stavebných prácach na dokončení celoslovenskej expozície Uhoľného 

baníctva v Handlovej, 

- pokračovalo sa v digitalizácii zbierkových predmetov z fondov múzea v priestoroch múzea,      

časť bola prevezená na digitalizáciu do Digitalizačného centra v Banskej Bystrici. Digitalizovali sa 

trojrozmerné zbierkové predmety. Celkovo bolo zdigitalizovaných 3999 predmetov skupiny 3D ( 

trojrozmerných) do 70 cm a 760 predmetov nad 70 cm.  

- pokračoval trend rastu návštevnosti expozícií a výstav, ako aj projektu „Environmentálna 

výchova“. 

 


