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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Zriaďovateľom Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici (ďalej SBM) je od l.l.1999 

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej MŽP SR). V organizačnej štruktúre MŽP SR patrí  múzeum 

do Sekcie geológie a prírodných zdrojov. SBM riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ múzea PhDr. 

Jozef Labuda, CSc., ktorý je jeho štatutárnym orgánom. Riaditeľa múzea vymenúva a odvoláva 

minister. Riaditeľ  zodpovedá za plnenie úloh štátnemu tajomníkovi II. MŽP SR. 

Riaditeľ múzea vymenúva a odvoláva svojho zástupcu, vedúcich odborov a vedúcich oddelení. 

Organizačnú štruktúru, pracovnú náplň organizačných zložiek múzea, ich právomoc, pôsobnosť, 

zodpovednosť a vzájomné vzťahy určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ múzea. Práva 

a povinnosti zamestnancov určuje pracovný 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 Porada vedenia MŽP SR. 

Plnenie ročného plánu hlavných úloh múzeum polročne vyhodnocuje; odpočet plnenia úloh 

predkladá písomne riaditeľ múzea ministerstvu.  

Múzeum je príspevková organizácia, ktorá je svojím príspevkom napojená 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 prostriedkami získanými z činnosti 

vykonávanej podľa štatútu. 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: máj 2020, Kammerhofská 2, rokovacia miestnosť, 1. poschodie 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO:35 998 652 

TELEFÓN: riaditeľ: 0421-45-6920762 

  sekretariát: 0421-45-6949445 

  ústredňa : 0421-45-6949422 

E-MAIL: sbm@muzeumbs.sk 

INTERNETOVÁ STRÁNKA: www.muzeumbs.sk 

FORMA HOSPODÁRENIA: príspevková organizácia 
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2 PÔSOBNOSŤ A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

       Slovenské banské múzeum (ďalej len „múzeum“) pôsobí v zmysle Zriaďovacej listiny č. 1/1999-
5.3. zo dňa 1.1.1999. 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. Vykonáva koordinačné, metodické, vzdelávacie a informačné činnosti v oblasti svojej 
špecializácie. Zároveň sa riadi zákonom 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. 206/2009 Z. z.  

Hlavné úlohy múzea 
Úlohy múzea sú navrhované a realizované v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky na roky 2016-20. Múzeum ako pamäťová a fondová inštitúcia v rezorte Ministerstva 
životného prostredia vo svojej činnosti aplikuje Stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej 
politiky a Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania   a osvety do roku 2025. 
Múzeum svojimi aktivitami prispieva k  rozvoju školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, 
environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a realizuje 
environmentálne prospešné aktivity  prioritne pre mládež. Pri príležitosti medzinárodných 
a svetových dní  múzeum organizuje interaktívne podujatia ku Svetovému dňu vody, Svetový dňu 
Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí a galérií, Svetovému dňu životného prostredia a tiež počas Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva a Týždňa vedy a techniky. K  environmentálnym aktivitám múzea 
patrí činnosť Banskoštiavnického Geoparku - náučnej geologickej expozície v Banskom múzeu v 
prírode a Dedičnej odvodňovacej štôlne Glanzenberg a aj prezentácia náučných chodníkov a náučnej 
posterovej expozície. Programy tvorivých dielní v Banskej Štiavnici a Handlovej uplatňujú princípy 
Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Práca 
s verejnosťou, vzdelávanie prostredníctvom výkladov v stálych expozíciách a výstavách a aj aktivity 
projektu Škola v múzeu s tematickými interaktívnymi programami, patria k základným činnostiam 
múzea. Výsledkom týchto činností múzeum ovplyvňuje aj kvalitu života obyvateľstva a podieľa sa na 
rozvoji cestovného ruchu v lokalite svetového dedičstva UNESCO, čím tiež prispieva k ekonomickému 
a sociálnemu rozvoju spoločnosti.  
   Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov múzea sa zameriava na problematiku baníctva, mineralógie, 
geológie, témy spojené s banskou činnosťou z celého Slovenska, hospodárske, kultúrne dejiny 
Banskej Štiavnice, montánnu históriu. Prostredníctvom edičnej, vydavateľskej, propagačnej a 
popularizačnej činnosti  boli zverejňované výsledky odbornej práce. V roku 2019 sa realizoval projekt 
Mesto kultúry. Mesto Banská Štiavnica  na tento projekt získalo finančnú podporu a múzeum ako 
partner projektu, realizovalo aktivity pre širokú verejnosť počas celého roka. 
      Akvizičná činnosť  a odborná starostlivosť o zbierkové predmety, ako základná úloha múzea, 
zároveň  súvisí so sprístupňovaním zbierkových predmetov  formou výstav a expozícií. Akvizičná 
činnosť a dokumentácia histórie sa realizovala v súlade s profiláciou múzea. Na túto činnosť 
nadväzuje odborná správa zbierok v programe ESEZ 4G bolo doteraz evidovaných v prvostupňovej 
evidencii 29 624  záznamov, v druhostupňovej evidencii celkom 28 514 záznamov. Odborná knižnica, 
historický knižničný fond, fotodokumentačné materiály a archívu, ktoré tvoria primárnu bázu pre 
odbornú činnosť pracovníkov a sú prístupné aj verejnosti, rovnako je možné aj bádanie 
v expozíciách, zbierkovom fonde a fotoarchíve. Múzeum podáva informácie o pripravovaných 
podujatiach organizovaných múzeom do rozhlasového, televízneho vysielania a pre tlač, informácie o 
podujatiach múzea, informácie v rámci poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám. 
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     V rámci edičnej činnosti bol v roku 2019 pripravený  Zborník SBM, ročník 26. Odborné múzejné 
činnosti  sú metodicky koordinované Slovenským národným múzeom Bratislava, prostredníctvom 
Muzeologického kabinetu. 
 

Múzeum využíva atraktívne priestory  svojich objektov (Starý zámok, Nový zámok, štôlne, 
Galéria J. Kollára ) pri spoluorganizovaní festivalov a kultúrnych podujatí v meste, pre domácu 
a zahraničnú verejnosť. Ako aktívny členom Združenia turizmu Banská Štiavnica a Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica spolupracuje na spoločných projektoch.  

 Múzeum zabezpečuje v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica prevádzku informačného centra 
poskytuje informácie o nielen o expozíciách múzea, ale aj o Slovenskej banskej ceste, Slovenskej 
železnej ceste, zabezpečuje sprevádzania turistov a cielených skupín v Glanzenberg štôlni, po 
Geoparku Banská Štiavnica, meste Banská Štiavnica a okolí. V jednotlivých objektoch s expozíciami 
realizuje okrem predaja vstupeniek aj predaj suvenírov. Múzeum poskytuje vybrané priestory na 
krátkodobý prenájom pre jednorazové spoločenské, rodinné akcie, a tiež akcie rôznych firiem. V  
múzeu majú podnikateľské subjekty v dlhodobom prenájme priestory v objekte Kammerhofe, 
Banícka klopačka, v Banskom múzeu v prírode. 

Pri starostlivosti o historické objekty múzea, sa vykonáva údržba, havarijné opravy, revízie 
zariadení a budov. Múzeum dodávateľsky riešilo rekonštrukciu podláh v Glanzenberg štôlni, havarijný 
stav Citadely v areáli Starého zámku a aj rekonštrukciu malého nádvoria a sociálnych zariadení 
v Kammerhofe, kde bol vybudovaný bezbariérový vstup. Súčasťou investičnej akcie boli úpravy 
v expozičných priestoroch, v súvislosti s inováciou expozície Baníctvo na Slovensku, I. etapa. Samotná 
inovácia bola podporená finančným príspevkom z Environmentálneho fondu. Riešil sa informačný 
systém v expozícii a výstavný fundus v časti Banská technika. Expozíciu doplnila dioráma – štôlňa 
s dobývkou zlatej žily. 

2.1 STREDNODOBÝ VÝHĽAD 
Múzeum svoj strednodobý výhľad zameriava v zmysle zriaďovacej listiny. Ako celoslovenské 

špecializované múzeum, ktoré dokumentuje vývoj baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, 
ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku,  svoje odborné úlohy plánuje na 
komplexnú dokumentáciu uvedenej problematiky. Múzeum pokračuje v sprístupňovaní vlastných 
zbierkových predmetov, fotodokumentačného materiálu a archívnych materiálov verejnosti. Umožní 
odbornej verejnosti štúdium  zbierkových predmetov, knižničných fondov a archívnych dokumentov.  

Za účelom splnenia svojich činností múzeum vypracovalo Plán hlavných úloh Slovenského 
banského múzea na rok 2019.Plán hlavných úloh obsahoval 40 úloh, z toho 15 prioritných. Gestorom 
úloh za Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je sekcia geológie a prírodných 
zdrojov. Múzeum ako príspevková organizácia kladie vo svojej činnosti veľký dôraz aj na využívanie 
mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom rôznych projektov. Pri projektoch podávaných na 
Environmentálny fondu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sú tieto prioritne 
zameriavané  environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu. Projekt podaný na 
Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Inováciu expozície 
Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof I. etapa, bol podporený sumou 100 000 €. Na 
organizovanie kultúrnych akcií v múzeu sa podávajú projekty na Vyšší územný celok Banská Bystrica a 
Mesto Banská Štiavnica Banskobystrický samosprávny kraj podporil múzeum sumou 600€. Na 
„Kultúrny rok 2019 v Slovenskom banskom múzeu“ prispelo múzeu Mesto Banská Štiavnica sumou vo 
výške 850 €.  

Múzeum sa stalo v roku 2019 partnerom s Mesta Banská Štiavnica v projekte Mesto kultúry 

2019.   Zmluva o partnerstve, 285/2018/2 zo dňa 25.10.2018, sa týkala aktivít : výstavy Príbeh značky 

Pleta, Gwerkománia, workshopov Rýchlokurz múzejného agenta, Detaško galérie,  Ateliér: Urban 

legends, prednášok  s témou Trať mládeže v Banskej Štiavnici a popularizačných článkov 

Banskoštiavnickí baníci v období socializmu. Aktivity boli podporené sumou vo výške 41 060 €. 



 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA BANSKÁ 
ŠTIAVNICA ZA ROK 2019 

 

6 
 

      Múzeum v rámci dlhodobých cieľov sa zameralo postupnú modernizáciu stálych expozícií, 

prípravu projektovej dokumentácie objektov, scenárov a  spracovanie projektov.  

2.2 SPÔSOB FINANCOVANIA ŤAŽISKOVÝCH ČINNOSTÍ 
Všetky vykonávané činnosti boli v roku 2019 zahrnuté v rozpočte organizácie a ich 

financovanie bolo zabezpečené príspevkom na činnosť a vlastnými príjmami. 

2.3 SPÔSOB VYUŽITIA OSTATNÝCH PRÍJMOV ORGANIZÁCIE 
Všetky tržby, vrátane tržieb za nájomné a vstupné boli zahrnuté v rozpočte organizácie a boli 

použité na prevádzku múzea v rámci hlavnej činnosti v súlade so Štatútom. 
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3 ROZPOČET ORGANIZÁCIE 

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 2019 vo výške 705 846  €, ako aj z predpokladaného objemu finančných 
prostriedkov, ktoré sa získajú z iných zdrojov. Rozpočet bol upravovaný Rozpočtovými opatreniami 
a skutočnosť bola nasledovná: 
 

Tuzemské bežné granty a transfery                                      863.118,00 EUR      
Záväzné ukazovatele na rok 2019 – príspevok na činnosť                        705.846,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 09.05.2019     +136.872,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2019 zo dňa 06.12.2019       +20.400,00 EUR                                 

Tuzemské kapitálové granty a transfery                                                 350.128,49 EUR   
     Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 01.04.2019                                       +30.000,00 EUR  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 09.04.2019         +138.057,11 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 15.05.2019             +6.071,38 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 zo dňa 04.07.2019                         +12.000,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 zo dňa 04.09.2019                       +164.000,00 EUR 

Pri započítaní finančných prostriedkov z iných zdrojov bola celková suma 1 347 242,81 EUR.  V prvom 
tematickom okruhu úloh Koncepcie, programy, metodiky bol schválený rozpočet 18 000,00 € 
upravený do výšky 22 000,00 €, finančné prostriedky boli čerpané do výšky 100,00 %. V treťom 
tematickom okruhu Veda, výskum, výchova a vzdelávanie bol schválený rozpočet 488 846,00 € a 
upravený do výšky 622 118,00 €, finančné prostriedky čerpané boli na 100 %.  Vo štvrtom 
tematickom okruhu Monitoring, informatika a dokumentácia bol chválený rozpočet na 113 000,00 €. 
Úpravou rozpočtu od zriaďovateľa sa zvýšil na sumu 123 000,00 €, finančné prostriedky čerpané boli 
na 100,00 %.  V piatom tematickom okruhu Edičná činnosť bolo zvýšenie schváleného rozpočtu  zo 
sumy 36 000,00 € na 45 000,00 €, čerpanie 100,00 %.  V šiestom tematickom okruhu Investičné akcie, 
budovanie a údržba zariadení bol  schválený rozpočet 30 000,00 €, upravený na 380 128,49 EUR, 
čerpaný na 131,40 %. V siedmej časti Medzinárodná  spolupráca bol schválený rozpočet 20 000,00 
EUR, čerpaný na 100,00% . 
          V roku 2019 sa múzeum zameralo aj na využívanie mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom 
rôznych projektov. Na podporu organizovania kultúrnych akcií bol podaný projekt na Banskobystrický 
samosprávny kraj, ktorý bol podporený sumou 600,00 €. Projekt „Kultúrny rok 2019 v Slovenskom 
banskom múzeu“ podaný na Mesto Banská Štiavnica, bol podporený vo výške 850,00 €.  
            Múzeum získalo podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt  
„Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof, I. etapa“ vo výške 99 698,32 EUR.   
            Múzeum ako partner  Mesta Banská Štiavnica v rámci projektu Mesto kultúry, získalo v roku  
32 848,00 EUR na aktivity, ktoré realizovali zamestnanci múzea.  
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4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE A PERSONÁLNE 

OTÁZKY 

Organizačné členenie  

Vedenie múzea zabezpečuje riaditeľ, ktorý riadi štyri odbory:  

1.Odbor múzejných činností, ktorý sa člení na 7 oddelení (Oddelenie histórie, Oddelenie Banské 

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

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

uhoľné baníctvo na Slovensku v Handlovej)  

2.Odbor ekonomický 

3.Odbor marketingu a environmentálnej výchovy  
4.Odbor ochrany a údržby objektov 
V jednotlivých odboroch a 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. 
 

 
 
RIADITEĽ: PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

ZÁSTUPCA RIADITEĽA:   Ing. Magdalena Sombathyová  

ČLENOVIA VEDENIA ORGANIZÁCIE: 

ODBOR MÚZEJNÝCH ČINNOSTÍ: Ing. Magdalena Sombathyová – vedúca odboru 

Oddelenie Banské múzeum v prírode: Ing. Ondrej Michna – vedúci oddelenia 
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Oddelenie histórie: PhDr. Mgr. Daniel Harvan – vedúci oddelenia 

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

Oddelenie geológie: Mgr. Peter Jancsy – vedúci oddelenia 

Oddelenie banskej techniky: Ing. Magdalena Sombathyová – vedúca oddelenia 

Oddelenie dokumentácie 

              a ochrany zbierkových fondov, archív: Mgr. Adriana Matejková, PhD. – vedúca oddelenia 

              Oddelenie Handlová:  do 31.7. 2018  Mgr. Michaela Wagnerová-Smoreková – vedúca  
                                                      Od 1.8.2018  Oľga Mihoková vedúca oddelenia 
ODBOR MARKETINGU A ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY: Ing. Petra Páchniková – vedúca odboru 

ODBOR EKONOMICKO-INVESTIČNÝ: Ing. Anna Antalová - vedúca odboru                                              

ODBOR OCHRANY A ÚDRŽBY OBJEKTOV : Ing. Miloš Janovský - vedúci odboru 

Systematizované pracovné miesta  

Útvar Počet 

Riaditeľ múzea 1 

Kancelária riaditeľa 2 

Odbor múzejných činností 41 spolu 

Oddelenie Banské múzeum v prírode 8 
Oddelenie banskej techniky 6 
Oddelenie geológie 4 
Oddelenie histórie 9 
Oddelenie Galéria Jozefa Kollára 4 
Oddelenie dokumentácie a ochrany zbierkových fondov, archív 8 
Oddelenie Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová 2 
 
Odbor marketingu a environmentálnej výchovy  

              4 

Odbor ekonomický 
 
              3 
 

Odbor ochrany a údržby objektov 17 

 
Vzdelanostná štruktúra 
Základne 
vzdelanie 

Stredné 
vzdelanie 

Úplné 
stredoškolské 
vzdelanie 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
 I. stupeň 

Vysokoškolské 
vzdelanie  
II. stupeň 

Vysokoškolské 
vzdelanie 
 III. stupeň 

2 9 34 1 18 4 
 
Veková štruktúra so stavom k 31. 12. 2019 
do 30 rokov do 40 rokov do 50 rokov do 60 rokov nad 60 rokov Počet spolu  

3 11 22 28 4 68 
 
 
Rodová rovnosť zamestnancov  so stavom k 31. 12. 2019 ( muži)  
do 20 rokov do 30 rokov do 40 rokov do 50 rokov do 60 rokov nad 60 

0 1 2 11 10 4 
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Rodová rovnosť zamestnancov  so stavom k 31. 12. 2019 ( ženy )  
do 20 rokov do 30 rokov do 40 rokov do 50 rokov do 60 rokov nad 60 

0 3 8 13 16 0 
 

Odborné zaradenie a priemerná mzda (so stavom k  31. 12. 2019) 

Múzeum odmeňuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Zaradenie Počet Priemerná mzda (€) 

Odborný pracovník, kurátor 14 1230 

Správca depozitára, kustód 5 955 

Lektor 10 750 

Personalistika, asistentka riaditeľa 2 1060 

Ekonomika 2 1030 

Marketing 1 980 

Informačná kancelária 1 920 

Knihovník, archivár, dokumentátor 3 830 

Konzervátorka 3 940 

Fotograf 1 700 

Strážna služba 12 810 

Upratovačky, domovník 7 670 

Údržba 6 710 

Spolu 68  

              Priemerná mzda v SBM                                                      690 

 

Zhodnotenie zamestnanosti k 31.12.2019 

K 31.12.2019 malo Slovenské banské múzeum 66 zamestnancov. Štyri zamestnankyne boli na 

rodičovskej dovolenke a 1 na materskej dovolenke. Pracovníci v Slovenskom banskom múzeu v rámci 

pracovnoprávnych vzťahoch vykonávajú práce vo verejnom záujme. 

 

Prijatí zamestnanci:  8 

Prijatí boli 8 zamestnanci na dobu určitú :  1 pracovník na odbor marketingu a environmentálnej 

výchovy, návrat z rodičovskej dovolenky, 1 pracovník na odbor ochrany a údržby objektov, 3 

pracovníci, lektori oddelenia Banské múzeum v prírode, 2 pracovníci, lektori na oddelenie Starý 

Zámok, 1 pracovník, lektor oddelenie banskej techniky. 
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Uvoľnení zamestnanci:  6 

Z pracovného pomeru na dobu neurčitú odišli 1 zamestnanci: 1 pracovník, oddelenie Starý zámok, 

materská dovolenka, 1 pracovník  odboru ochrany a údržby objektov, odchod do dôchodku 

Z pracovného pomeru na dobu určitú odišlo 4 zamestnanci: 2 pracovníci - lektori Banského múzea 

v prírode,  1 pracovník oddelenia Galéria J. Kollára, lektor, 1 pracovník oddelenia banskej techniky, 

lektor. 

Náklady na mzdy zamestnancov  

Mzdy 751 388,61 EUR 

Odvody 223 029,16 EUR 

Dohody 48 427,50 EUR 

Odstupné, odchodné 1 190,00 EUR 

Náhrady PN 2 255,08 EUR 

Sociálny fond 9 918,70 EUR 

Dohody o vykonaní práce, DBŠP, DOPČ , DOV 55  - na vykonávanie dozorovania v plynových 

kotolniach, archeologický výskum – brigádnici v mesiacoch júl a august, lektorovanie, preklady, 

verejné obstarávanie,  vlastná ochrana, upratovačka, údržbár. 

Sociálna politika 

Z nedostatku finančných prostriedkov na pokrytie lektorovania počas letnej sezóny využívalo 
múzeum pracovníkov z Úradu práce v Banskej Štiavnici na základe projektu Podpora zamestnanosti 
v období od 1. 4. 2019 do 31. 10.2019 múzeum zamestnávalo dvoch pracovníkov na pracovné zmluvy, 
jedného pracovníka máme v chránenej dielni. 
  

4.1 ODBOR MÚZEJNÝCH ČINNOSTÍ 
Odbor múzejných činností vykonával prostredníctvom odborných oddelení aktivity súvisiace so 

základnými múzejnými činnosťami definovanými 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 kultúrnej hodnoty. Hlavnými 

činnosťami odborných oddelení je starostlivosť o zbierkové predmety, akvizičná, vedecko - výskumná 

a prezentačná činnosť. Veľký dôraz sa kladie na sprístupňovanie zbierkového fondu  v historických 

súvislostiach prostredníctvom stálych expozícií a výstav. Múzeum  v roku 2019 pokračovalo 

v inováciách stálych expozícií. Začala sa realizácia inovácia expozície Baníctvo na Slovensku v objekte 

Kammerhofe, v roku 2019 sa realizovala I. etapa, podporená príspevkom Environmentálneho fondu 

a bol podaný projekt na II. etapu. Múzeum ako partner v projekte  Banská Štiavnica Mesto kultúry 

realizovalo  čiastkové projekty - Príbeh značky Pleta, Kollár XXL, Gwerkománia, Múzejný agent, Zlaté 

časy, Urban legends, Trať mládeže. Najväčšia časť aktivít projektu prebiehala na oddelení Galéria J. 

Kollára. 

      Oddelenia odboru múzejných činností sa podieľali na príprave a realizácií tradičných podujatí pre 

verejnosť, predovšetkým v priestoroch Starého zámku. Popri tradičných klasických prehliadkach 

expozícií prebiehali interaktívne tematicky zamerané prehliadky, súčasť projektu Škola v múzeu, na 
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ktorom sa podieľajú odborné oddelenia Odboru múzejných činností spolu  s Odbor marketingu 

a environmentálnej výchovy. Pozitívnym výsledkom týchto aktivít je naďalej sa zvyšujúca návštevnosť 

expozícií Slovenského banského múzea, ktorá dosiahla 147 832 návštevníkov, čo je o 995 osôb viac 

ako v roku 2018.  

4.1.1 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, skanzen@muzeumbs.sk 
Najnavštevovanejšia expozície SBM, ktorú v roku 2019 videlo 50 000 návštevníkov. Expozícia 
pozostáva z povrchovej expozície, ktorej súčasťou Náučná geologická expozícia Geopark, a ďalej z 
podzemnej expozície, expozície lomového dobývania,  areálu starých dobývok na žile Terézia a šachty 
Weiden. 
Ťažiskové úlohy:  
• Zabezpečenie prevádzky expozície Banského múzea v prírode  
• Údržba a konzervovanie banských objektov, zabezpečenie podzemných banských priestorov.  
• Údržba a konzervovanie zbierkových predmetov 

4.1.2 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, historik@muzeumbs.sk 

V rokoch 1546 – 1559 prestavaný farský kostol Panny Márie na protitureckú pevnosť. V objekte Starý 

zámok  bolo v roku 1900 sprístupnené prvé múzeum v Banskej Štiavnici. V súčasnosti sú prístupné 

stále expozície a dlhodobé a krátkodobé výstavy. V roku 2019 bola sprístupnená výstava Príbeh 

značky Pleta. 

Ťažiskové úlohy oddelenia histórie: 

• Riešenie aktivít projektu Mesto kultúry, príprava a realizácia dlhodobej výstav Príbeh značky     

              Pleta, príspevky do časopisu Almázia 

• Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v programe ESEZ 4G, druhostupňových  

              záznamov zbierkových predmetov z fondov etnológia, novšia história a numizmatika. 

• Vedecko-výskumná činnosť s témami z hospodárskych a spoločenských dejín Banskej  

              Štiavnice 

• Vianočná výstava 

• Zabezpečenie prevádzky expozícií Starý a Nový zámok 

4.1.3  

Oddelenie Galéria Jozefa Kollár 

                             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). Celoročná výstavná činnosť a aktivity boli riešené v rámci projektu Mesto Kultúry 

Ťažiskové úlohy: 

• Projektu Mesto kultúry, realizácia výstavných projektov, workshopov, aktivít pre školákov aj  

mailto:bmp@muzeumbs.sk
mailto:etnolog@muzeumbs.sk
mailto:etnolog@muzeumbs.sk
mailto:galeria@muzeumbs.sk
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               dospelých 

• Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v ESEZ 4G, druhostupňových záznamov  

              zbierkových predmetov  fondu umelecká história 

• Zabezpečenie prevádzky  v stálych expozíciách 

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

• Realizácia partnerských výstavných    projektov 

 

4.1.4 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: 

• Aktivity pre školy a verejnosť v Geobádateľni 

• Vysporiadanie  po Revízii zbierkového fondu, vyradenie zbierkových predmetov po revízii  

• Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v programe ESEZ 4G, druhostupňových  

              záznamov zbierkových predmetov z fondov  geológia 

• Zabezpečenie prevádzky Mineralogickej expozície.  

 

    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 odvodňovacích banských diel v 

regióne, prechádza popod centrum mesta. Štôlňu preslávili cisárske návštevy v 18. a 19. storočí, a tiež  

návštevy významných osobností súčasnosti. 

Ťažiskové úlohy: 

• Prezentácia štôlne ako objektu Geoparku s dôrazom na banícku históriu 

• Slávnostné fáranie významných osobností 

• Sprievodcovské služby v štôlni Glanzenberg 

4.1.5 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. 

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

stal sídlom Slovenského banského múzea. V objekte je riaditeľstvo múzea a stála expozícia Baníctvo 

na Slovensku. 

Ťažiskové úlohy: 

•            Realizácia projektu Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku, I. etapa, časť Banská technika a  

               vybudovanie Enviroučebne, stavebné úpravy v objekte  

• Elektronické spracovanie zbierkových predmetov v programe ESEZ 4G, druhostupňových  

              záznamov zbierkových predmetov z fondu banská techniky   

• projekt Ako sa mapovalo v baníctve, realizácia výstavy a sprievodných aktivít  

               v   Rožňave 

• Aktivity programu Škola v múzeu,  interaktívne prehliadky expozície, prehliadky pre deti  

               a rodičov v letnej sezóne 

mailto:mineralog@muzeumbs.sk
mailto:infobs@muzeumbs.sk
mailto:technika@mzeumbs.sk
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• Vedecko-výskumná činnosť v oblasti histórie baníctva, príprava inovácie expozície 
• Zabezpečenie prevádzky expozície Baníctvo na Slovensku 
• Vysporiadanie Revízie zbierkového fondu  

 

4.1.6 Oddelenie Handlová 
Expozícia  Uhoľné baníctvo v Handlovej, SNP 25, 972 51 Handlová, tel. č.: 046 542 39 73,  

                  0903 411 011,  handlova@muzeumbs.sk 

Ťažiskové úlohy: 

• Zabezpečenie prevádzky expozície Uhoľné baníctvo na Slovensku verejnosti 

• Aktivity programu Škola v múzeu a environmentálne aktivity pre deti v Ekodielničke   

 

4.1.7 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 spracovanie zbierkových predmetov v programe ESEZ 4G, 

              - spracovanie prvostupňových záznamov pre všetky fondy múzea 

              -  druhostupňových záznamov fondov staršia história a archeológia 

 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 

 Vedeckovýskumná činnosť z oblasti spoločenských dejín Banskej Štiavnice 
 

4.2 ODBOR MARKETINGU A ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY  
Odbor marketingu a environmentálnej výchovy propaguje činnosť a všetky aktivity Slovenského 
banského múzea. Pracovníčky tohto odboru  komunikovali s médiami, turistickými, informačnými a 
cestovnými kanceláriami, školskými a inými inštitúciami, propagovali múzejné podujatia doma aj v 
zahraničí. Odbor predkladá metodické a koncepčné podklady pre kvalitnejšiu prezentáciu SBM 
navonok. Zabezpečoval a aktívne sa zúčastňoval na podujatiach v SBM, komunikoval s organizátormi 
podujatí, uzatváral zmluvy, zabezpečoval prenájmy priestorov SBM, tiež spolupracoval  
so združeniami cestovného ruchu v meste a regióne. 
V rámci svojej činnosti odbor marketingu spolupracoval s externými projektovými manažérmi a 
odbornými pracovníkmi múzea pri príprave a realizácii projektov z mimorozpočtových zdrojov pre 
SBM, týkajúcich sa  prezentácie a ochrany zbierkového fondu Slovenského banského múzea a 
environmentálnej výchovy. 
Odbor zodpovedal aj za realizáciu, skvalitňovanie a rozširovanie ponuky aktivít projektu - Škola 
v múzeu v rámci environmentálnej  výchovy v podmienkach múzea, spolupracuje s oddeleniami 

mailto:handlova@muzeumbs.sk
mailto:archiv@muzuembs.sk
mailto:dokumentacne@muzeumbs.sk
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odboru múzejných činností. Riešil aj na propagáciu projektu Geopark a jeho prezentáciu verejnosti 
v priestoroch Berggerichtu - Informačné centrum.  
 

 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 

4.3 ODBOR EKONOMICKÝ 
Ekonomický odbor Slovenského banského múzea zabezpečuje : 

• Rozpočtovú a rozborovú činnosť 
• Účtovníctvo  
• Správu majetku štátu  

• Nájomné zmluvy  

• Materiálno-technické zásobovanie múzea  

• Energetiku  

• Autodopravu  

 

4.4 ODBOR OCHRANY A ÚDRŽBY OBJEKTOV  
  Odbor ochrany a údržby objektov  

      Odbor vykonáva a zabezpečuje práce spojené s údržbou, technickým zariadením a prevádzkou 

budov v správe SBM.  Podieľa sa aj na tvorbe, zadávaní a riadení investičných projektov, kooperuje 

s Krajským pamiatkovým úradom, Mestom Banská Štiavnica, stavebným úradom a ostatnými 

inštitúciami pri zabezpečovaní inžinierskej činnosti v investičnom procese. Kontroluje rozsah a kvalitu 

vykonaných prác a ich súlad s projektovou dokumentáciou. Vykonáva ochranu objektov SBM 

prostredníctvom Vlastnej ochrany, zabezpečuje technické vybavenie pre túto činnosť.  

V roku 2019 v SBM bolo realizovaných niekoľko investičných akcií z plánovaných, ďalšie boli doplnené 

po poskytnutí finančných prostriedkov. Realizovala  sa rekonštrukcia podláh v Glanzenberg štôlni. V 

priestoroch Starého zámku sa v rámci riešenia havarijných stavov na jednotlivých objektoch 

realizovala oprava Citadely – vežičky, v Žiakovom dome - náter strechy.  V Kammerhofe sa realizovala 

rekonštrukcia vnútorného nádvoria, jeho bezbariérová úprava pre vstup do WC, vybudovanie nových 

bezbariérových sociálnych zariadení a úprava miestností pred  reinštaláciou expozície Baníctvo na 

Slovensku. 

Počas roka, podľa vypracovaného plánu, prebiehajú revízie zariadení a budov. Rovnako aj údržba 

zariadení a budov.  

V roku 2019 bolo kúpené  nového úžitkového automobilu, náhrady za Alficar. 
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5 CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE S 

ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 

Organizácia nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom. 

 

6 ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE 

6.1 ZBIERKOTVORNÁ,  DOKUMENTAČNÁ,  ARCHIVAČNÁ,  ČINNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ 

O ZBIERKOVÝ FOND 
  

        6.1.1 Budovanie zbierkového fondu 

Budovanie zbierkového fondu: Do centrálnej prírastkovej knihy v roku 2019 bolo zaevidovaných 329  

prírastkových čísel v počte 589  ks zbierok. 

Akvizičná činnosť v roku 2019. 

  
Výskum 

 

6.1.5 Kúp

a 

 

6.1.6 Dar 

 

6.1.7 Pre

vod 

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

A 
69 71 69 71 - - - - - - 

SH - - - - - - - - - - 

NH 204 360 36 36 24 24 138 294 6 6 

E 35 137 - - 8 74 27 63 - - 

UH 1 1 - - - - 1 1 - - 

NUM 1 1 - - - - 1 1 - - 

T 2 2 1 1 - - 1 1 - - 

HH - - - - - - - - - - 

Dok. - - - - - - - - - - 

G 17 17 1 1 2 2 14 14 - - 

NEG - - - - - - - - - - 

 

Spolu: 

329 589 107 109 34 100 182 374 6 6 
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Komisia pre tvorbu zbierok zasadala za rok 2019 celkovo 7-krát. Nákup zbierok v počte  34 

prírastkových čísel, čo je 100  ks predmetov. Kúpili sa zbierky sa sumu 1400,- € ( projektu  Mesto 

kultúry  1000,- €, z príjmov SBM  400,- €). Darom bolo získaných 182 prírastkových čísel, čo je  374 ks, 

v hodnote 4.297,20 €, výskumom  a prevodom bolo získaných 113 prírastkových čísel, čo je 115 ks 

predmetov v hodnote  4.146,- €. Celkom bolo do múzea získaných 329 prír. čísel , čo je 589 ks 

zbierkových predmetov. Celkovo je v múzeu evidovaných 65 230 prírastkových čísel zbierkových 

predmetov, čo predstavuje 97 479 kusov zbierok.  

Zbierky získané v roku 2019 boli spracované prvostupňovo v  programe ESEZ 4G.  V centrálnom 

informačnom systéme ESEZ 4G bolo editovaných celkom 4399 záznamov v prvostupňovej evidencii, 

z toho bolo 3907 nových záznamov, v druhostupňovej evidencii bolo zeditovaných celkom 3382 

záznamov, z toho bolo 1970 nových záznamov. Celkom v programe ESEZ 4G je evidovaných 

v prvostupňovej evidencii 29642 záznamov, v druhostupňovej evidencii celkom 28514 záznamov.  

 Na oddelení dokumentácie a ochrany zbierkových fondov sa zaevidoval a katalogizoval nasledovný 

informačný materiál : CD – 2 ks, DVD - 4 ks, Nálezové správy z výskumov – 4 ks, Vedecko-výskumná 

činnosť:  štúdie – 1 ks, publikačná činnosť – 14 ks, protokol o reštaurovaní – 1 ks.  

Do evidencie „Zmluvy o výpožičke“ bolo v roku 2019 zaevidovaných 12 zmlúv s rôznymi 

organizáciami, ktoré si vypožičali 467 ks zbierkových predmetov na rôzne výstavy a iné účely.  SBM si 

vypožičalo na svoju výstavnú a expozičnú činnosť od 6 organizácií a súkromných osôb v počte 34  ks 

predmetov. SBM prijalo na základe 2 zmlúv do úschovy – 42 ks predmetov. Dohôd o publikovaní, 

fotografovaní a filmovaní bolo vyhotovených 24. 

Podľa Plánu hlavných úloh SBM prebiehali revízie zbierkových fondov: archeológia, banská technika. 
 

 6.1.2 Fotoarchív 

V informačnom systéme Bach bolo k 31.12.2019  zapísaných celkovo negatívov:  96830 ks a 2431 ks 

diapozitívov, v roku 2019 bolo zapísaných 27 ks nových záznamov – negatívov.   

Z rok 2019 bolo zoskenovaných negatívov - 3072 ks; celkovo je zoskenovaných 7617 ks negatívov.   

Vo fotoarchíve je evidovaných celkom 46844 ks negatívov zbierok a 61587 ks nezbierkových 

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

evidovaných celkovo 2597 ks. 

 

6.1.3 Fotodielňa 

Digitálne bolo  vyhotovených celkovo 6061 záberov. Z toho nafotených zbierok 4316 

záberov, nezbierkových záberov bolo vyhotovených 1745.  

 

6.1.4 Knižnica  

Prírastky v knižnici v roku 2019: 

- knihy:  37 kusov v cene : 454,40 €, všetky boli získané darom  

- periodiká : 24 kusov cene : 150,09 €, z toho – kúpa  3 ks, v cene  55,28 €,  darom  21 ks v cene  
94,81 €  
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- prírastky v roku 2019 spolu : 61 ks v cene  604,49 €, z toho - kúpa  3 ks v cene : 55,28 €, darom  
58 ks, v cene  549,21 € 

Čistý nákup v roku 2019: 55,28 €  

Celkový počet knižných jednotiek vo fonde knižnice SBM k 31.12. 2019 je 23 085 kusov v hodnote 
26766,80 €. 

Výpožičná služba: výpožičky prezenčné 92 ks, výpožičky absenčné: 120 ks, MVS: 19 ks 

Výpožičky v roku 2019 celkom boli 231 ks 

Počet čitateľov: 104  

Počet doplnených katalógov v KIS MaSK 67 kusov , zrekatalogizovaných záznamov 198 

Celkový počet skatalogizovaných kníh v KIS MaSK  je 22 815 kusov. 

 

6.1.5 Archív a registratúrne stredisko 

Archív: 

- vyhľadávanie v archíve – 42 (z toho pre 33 bádateľov) 

- výpožičky z archívu – 36 (3  prezenčné) 

- triediace práce archívneho fondu – Štátne banské múzeum Dionýza Štúra, vypracovaný inventár 

archívneho fondu k písomnostiam z rokov 1922-1968 

Registratúrne stredisko: 

- vyhľadávanie v RS – 46 

- výpožičky – 25 (23 prezenčné)  

 

               6.1.6 Starostlivosť o zbierkový fond 

Priebežné ošetrovanie, konzervovanie zbierkových predmetov v expozíciách a depozitoch SBM:  
- konzervované 162 ks, ošetrené 1001 ks, reštaurované 1 ks, spolu 1164 ks 
Reštaurovanie sa uskutočnilo v spolupráci so Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho v Banskej 

Štiavnici. Spevník náboženských piesní, rukopis, 1836 bol zreštaurovaný v rámci záverečnej maturitnej 

práce, múzeum vyplatilo  suma  220,- €, čo boli náklady na materiál pri reštaurovaní. V roku 2019 

bola uzatvorená zmluva na  reštaurovanie  cirkevnej textílie  z obdobia 16.-18. storočia (5 ks, fond 

Archeológia) s Mgr. art. Silviou Birkušovou za sumu 500,- € bez DPH. Reštaurovanie bude ukončené 

v roku 2020. 
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6.2  KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY 
Názov: Program záchrany a transformácie banských diel na objekty cestovného  ruchu 

Riešiteľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc., Ing. Daniel Harvan, PhD., Ing. Ondrej Michna 

Výstup: Slovenské banské múzeum sa podieľa na záchrane a transformácii starých banských 
diel na objekty cestovného ruchu, spolupracuje so Združením baníckych cechov a spolkov Slovenska, 
je členom združenia Slovenská železná cesta, ktorá je súčasťou Stredoeurópskej železnej cesty, 
podieľa sa na programe Slovenskej banskej cesty. Má svojho zástupcu v   Medzirezortnej komisii siete 
geoparkov SR, ktorej cieľom je rozvoj a udržateľnosť geoparkov. 

 

6.3 VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 

6.3.1 Prezentácia stálych expozícií 
 

Múzeum svoj zbierkový fond prezentuje v 8 stálych expozíciách, sedem je v Banskej Štiavnici, jedna 

v Handlovej. V objektoch Starý zámok, Berggericht a v Galérii Jozefa Kollára sa realizovali aj 

krátkodobé a dlhodobé výstavy. Výstavu Ako sa mapovalo v Baníctve prezentovala múzeum v 

Rožňave.  V roku 2019 expozície a výstavy navštívilo 153 882 návštevníkov, oproti roku 2018 je nárast   

o 0,59 %, čo je 904 návštevníkov. 

 

6.3.2 Výstavná činnosť 

Múzeum realizuje výstavy predovšetkým v priestoroch Galérie Jozefa Kollára a vo výstavných 

priestoroch v objekte Berggericht. Ďalšou formou výstavnej činnosti sú dlhodobé výstavy v 

priestoroch Starého zámku a krátkodobé výstavy v expozícii Uhoľné baníctvo na Slovensku v 

Handlovej.  

 

Miesto konania : Galéria Jozefa Kollára 

V priestoroch Galérie J. Kollára sa uskutočnili výstavy realizované s partnermi a výstavy realizované 

ako čiastkové autorské projekty externých kurátorov v projekte Banská Štiavnica mesto kultúry a 

vlastné výstavy, ktoré autorsky zabezpečili pracovníci galérie. Za spoluprácu s  partnermi a externými 

kurátormi bola za múzeum zodpovedná  Ing. arch. Iveta Chovanová a pri realizáciách  spolupracovali 

aj Mgr. Marta Kováčová, Božena Výbochová, Mgr. Katarína Chrústová, konzervátorky múzea a 

pracovníci údržby. 

 

Výstavy realizované v spolupráci s partnermi:  
 

o.z. BANSKA STANICA 

 
 „Ihla, ruka, srdce hlava III“ , 31.12. 2018 – 3.3.2019,  
Vystavení autori: Róber Gabriš, Josef Bolf, Mária Čorejová, Svätopluk Mikyta, Rastislav Podoba, 
Ondřej Homola.                                                                                                                                            
Kurátor výstavy: Mgr. Zuzana Bodnárová  
Doba trvania: 31.12.2018 - 3.3.2019 
Ambíciou výstavného projektu bolo civilne podať správu o rôznorodých názoroch autorov, ktorých 
prepojila v konkrétnom čase (rok 2018) a priestore (dielňa Banskej St a nice) technika, ktorou 
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nepracujú vo svojich individuálnych autorských stratégiách. Autori zameraním maliari, tentokrát 
experimentálne vstúpili do média grafiky.  

Návštevnosť:  301 hostí  /v roku 2019/ 

 Ihla, ruka, srdce, hlava IV,  31.12.2019   -20.3. 2020 ,v spolupráci s o.z. BANSKA STANICA 
Vystavujúci autori: Fedor Vico, Lucia Gašparovičová, Juraj Kollár, Marek Meduna, Karol Weisslechner 
Kurátori výstavy: Zuzana Bodnárová, Svätopluk Mikyta 
Výstava je  výberom grafických prác autorov, ktorí svoje diela vytvorili počas rezidenčných pobytov 
v Banskej Štiavnici, v grafickej dielni združenia Štokovec..  

Návštevnosť: 59 hostí  v roku 2019, 

 

Jakub Nemec „Primárna vibrácia“ 

Doba trvania: 6.4. – 2.6.2019 

Výstavný projekt inšpirovaný teoretikom umenia IIyom Kabakovom, ktorý tvrdí, že umelecká 
inštalácia by mala tvoriť jeden celok, do ktorého divák vstupuje a interaktívne ju objavuje. Jakub 
Němec používa vo svojej práci podobný princíp interaktivity. V priestore Display BSC vytvoril site – 
špecifickú  spektakulárnu inštaláciu. Výstavný priestor, jeho osvetlenie, autorský objekt, jeho pozadie 
aj jednotlivé vzťahy medzi dielami podnecovali k novým možnostiam  vnímania prežívanej reality. 

Návštevnosť: 1167 hostí   

 
Marilou Schutz „NAANISH VEDNO“,  
Doba trvania: 13.7.- 10.8.2019 
Americká umelkyňa, ktorá sa venuje tkaniu tradičnou indiánskou technikou, ale vo svojich námetoch 
pracuje s abstraktnými, matematickými úvahami. V rámci rezidenčného programu pracovala 
v Banskej Štiavnici počas júna 2019, pre verejnosť viedla aj lektorské kurzy tradičného tkania.    

Návštevnosť:  753 hostí 

 
Dialóg/Dialogue/kultúrne angažmá pred rokom 1989 a po ňom,  

Organizátor:  Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára  v spolupráci s Českými centrami  

v Prahe a v Bratislave a s o.z. Banská St a nica  

Kurátor výstavy: Barbora Baronová, Zuzana Bodnárová  

Vystavujúci autori: Ján Kekeli, Witek Orský, Dita Peppe Respondenti: Saša Uhlová, Zbigniew Libera, 
Zuzana Mistríková, Aleš Palán, Antonina Krzysztoń, Vladimír Michal, Věra Roubalová Kostlánová, 
Andrzej Jagodziński, Tereza Nvotová, Miloš Rejchrt, Dorota Masłowska, Peter Kalmus 
Doba trvania: 6.4. - 10.5.2019   

Medzinárodný výstavný projekt, ktorý vznikol, aby rozvinul verejnú diskusiu s medzigeneračným 

dialógom o udalostiach roku 1989, ako sa odrážajú v kontexte dnešnej doby, o téme nášho členstva 

v EU a spoločnej budúcnosti v Európe s dôrazom na úlohu občianskej angažovanosti v minulosti, 

súčasnosti a budúcnosti demokratickej a zjednotenej Európy.  

 

Návštevnosť:  1445 hostí  
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Výstavy realizované v spolupráci s partnermi:  
Výstavy  Kabinet ilustrácie  partnerstvo s TOTO! Je Galéria 

Kurátori výstav: Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská  
TOTO! Je kabinet ilustrácie VII.    Čierno – biela ilustrácia  
Vystavujúci autori: Jozef Cesnak , Miroslav Cipár, Štefan  Cpin, Jarmila Čihánková, Marián 
Čunderlík, Viera Gergeľová, Dušan Kállay, Jana Kiselová-Siteková, Miloš Kopták, Jozef Kostka, Ján 
Lebiš, Vladimír Machaj, Peter Ondreička, Ľubo Paľa, Teodor Schnitzer, Katarína Slaninková, 
Koloman Sokol,  Kamila Štanclová, Jan Trojan a Peter Uchnár.               
Doba trvania:  5.10.2018 - 6.1.2019 - predĺžené do 27.1.2019 

Výstava Kabinet ilustrácie VII. ponúka tvorbu 20 slovenských ilustrátoriek a ilustrátorov – a prierez ich 
čierno-bielou tvorbou (pre deti aj pre dospelých) od 50-tych rokov 20.storočia až po súčasnosť. 
Ceruza, uhlík, pero, maľba, grafika, drevorez, lept, Messerova doska, koláž… 

Návštevnosť v roku 2019: 71 osôb   

Kabinet ilustrácie VIII – Jan Trojan 
Doba trvania:  6.4.2019 – 16.6.2019 

Reprezentatívny výber autorských ilustrácií Jana Trojana. JAN TROJAN (1935 – 2000) študoval na 
Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, v štúdiu pokračoval v ateliéroch profesorov 
Dezidera Millyho, Vincenta Hložníka a Petra Matejku na Vysokej škole výtvarných umení.  Vo svojej 
tvorbe sa venoval knižnej ilustrácii pre deti aj pre dospelých, maľbe, kresbe, tvorbe art protisov a 
návrhov na poštové známky. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia v súťaži Najkrajšie knihy roka, 
Cenu za ilustrácie na Bienále grafiky v Brne, Cenu Ľudovíta Fullu, ako aj cenu Najkrajšia poštová 
známka roka za návrh známky k 50. výročiu OSN. 

Návštevnosť:  1134 hostí  , 6.4. – 16.6.2019, v spolupráci s TOTO je galéria,   1104  
 
Kabinet ilustrácie IX – Alfred Hitchcock a Traja pátrači, Jozef Cesnak a Marián Oravec, 
Doba trvania: 21.6. - 29.9.2019  
Výstavný projekt „Kabinet ilustrácie IX“ prezentoval ilustrácie z kultovej knižnej série „Traja pátrači“, 
ktorej slovenské preklady začali  vydávať v 70. rokoch 20. storočia. Vynikajúce ilustrácie Jozefa 
Cesnaka neskôr nahradili ilustrácie Mariána Oravca.  

Návštevnosť: 2184 osôb 

 
Kabinet ilustrácie X.  - Katarína Slaninková – Traja kamoši… 
Výstavný projekt „Kabinet ilustrácie X“ predstavil výber z kresliarskej ilustrátorskej tvorby Kataríny 
Slaninkovej do úspešnej série detských kníh Traja kamoši.  
Návštevnosť:  1159 hostí /v roku 2019/. 

 
Výstava Marilou Schutz „NAANISH VEDNO“, 13. – 28.7.2019 – predĺžené do 10.8. 2019v spolupráci s 
o.z. Banská St a nica a,  návštevnosť 753 osôb  
Výstava Anabela Žigová „Super pocit“, 16.8. – 16.9.2019, v spolupráci s o.z. Banská St a nica,  
realizácia tvorivých dielní pre deti a dospelých,  návštevnosť 699 osôb 
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Projekt Banská Štiavnica mesto kultúry  
 
PROJEKT ZLATÉ ČASY 
Priestor oslobodeného času:                                                                                                                     
program série výstav neprofesionálnych regionálnych autorov, ktorý bol súčasťou dramaturgického 
konceptu Zlaté časy, realizovala Galéria HIT 

Kurátorky výstav: Lucia Tkáčová a Mária Janušová  
  

Oľga Kuchtová „Krajina snom“ 
 Doba trvania: 6.4. – 2.6.2019  
Maliarsky profil autorky zameraný na prezentáciu jej plenéristických sérií a snových, hravých 
maliarskych cyklov.  Návštevnosť:  1073 hostí  
 
Peter Valach „Cestou domov som skoro levitoval“, 
 Doba trvania: 21.6. – 11.8.2019  
Keramická tvorba Petra Valacha prekvapila hravosťou nápadov a precíznou technikou spracovania aj 
majstrovstva  farebného glazovania.  
Návštevnosť:  1272 hostí  

Ivan Kopál, Silvia Podobová „Dedinka načúva dlani“,  
Doba trvania: 23.8. – 13.10.2019  
Výstava predstavila výber z tvorby Ivana Kopála, ktorý sa venuje tvorbe makiet tradičnej drevenej 
architektúry. Silvia Podobová je vášnivou kresliarkou, výstava predstavila výver z jej rýchlych 
architektonických  škíc a precíznych portrétov.    
Návštevnosť:  1151 hostí  

Sandra Kyjovská, Stitches Bitches: The Spiritual revolution  

Doba trvania: 18.10. - 7.12.2019  

Výstavný projekt prezentoval maliarsku abstraktnú tvorbu Sandry Kyjovskej  a inštaláciu série 
pletených /opletených objektov autoriek z voľnočasového  zoskupenia Stitches Bitches.  
Návštevnosť: 728 hostí  

Výstava: Šimon Patkoš: Človek kričiaci do nekonečného ticha  
Doba trvania: 21.12.2019 – 20.3.2020 
Výber z kresliarskej tvorby autora, ktorej tematické ťažisko je  v žánri  fantasy.  Súčasťou projektu je 
aj zvuková nahrávka poviedkovej tvorby autora.  
Návštevnosť: 240 hostí /v roku 2019. Plnenie 95 %. 

Výstava:  Krištáľová reťaz   
Kurátorka: Lucia Tkáčová v spolupráci s Nicom Krebsom , 19.7. - 30.11.2019                                                           
Architektúra projektu: Jakub Kopec a Lucia Tkáčová                                                                         
Vystavujúci autori: Melanie Bonajo, Oliver Laric, Shana Moulton, Markus Selg, Tabita Rezaire,      
John Plant , Vernisáž: 19.7.2019 
Organizátor: Slovenské banské múzeum, Galéria Jozefa Kollára v spolupráci s galériou HIT 
Medzinárodný skupinový výstavný projekt bol koncipovaný ako kurátorská /Lucia Tkáčová/ pocta 
maliarovi, architektovi a filozofovi Wenzelovi  Hablikovi /1881 – 1934/, ktorý bol reprezentantom 
umeleckého spoločenstva 13. umelcov „Krištáľová reťaz“. Členovia sa na začiatku 20. storočia 
prostredníctvom umenia sa pokúšali formulovať, objavovať nové vízie pre ľudskosť, múdrosť, novú 
humanitu. Aktuálny projekt predstavuje video/tvorbu  niekoľkých medzinárodne uznávaných 
umelcov, ktorí reflektujú krízy súčasného sveta, umocnených kontextom klimatických zmien.  
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Návštevnosť:  2598 hostí  
 

Výstava: Genesis  

Vystavujúce autorky: Tereza Příhodová /CZ/ a Sára Ember /HU/, Kurátorka: Mária Janušová , 19.7. 
– 30.9.2019, Vernisáž: 19.7.2019                                                                                                                              
Organizátor: Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára v spolupráci s galériou HIT   

Tajomné plastiky od dvoch mladých sochárok, Terezy Příhodovej Štetinovej z Čiech a Sári Ember 
z Maďarska boli inštalačne zasadené do nezvyčajného prostredia rastlinnej džungle.            
Návštevnosť:  1670 osôb 

Výstava : Zorka Wollny „Tichý príliv“ 

Organizátor: Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára v spolupráci s o.z. BANSKA ST A NICA  
a HIT gallery 
Doba trvania: 7.8.- 20.10.2019 - predĺžené do 30.11.2019  

Výstavný projekt bol súčasťou rezidencie umelkyne v rámci programu Mesta kultúry 2019. Zvuková 
inštalácia v priestoroch podzemia galérie umožnila divákom neobyčajný zážitok a vnem.  

 Návštevnosť 2150 osôb 

 

Výstava: Ilona Németh a Lucia Tkáčová – Čas tuhne uprostred 
Kurátorka výstavy:  Lucia Tkáčová 
Vernisáž: 18.10.2019  
Organizátor:  Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára  v spolupráci s Galériou HIT 
Doba trvania: 18.10. – 30.11.2019 Séria site – specific inštalácií v priestoroch Galérie Jozefa Kollára 
Návštevnosť:  680 osôb /do 30.11.2019 – kompletná inštalácia/ , výstavný projekt  pokračuje v roku 
2020 
 

Výstava: Katarína Hrušková -  Slané dutiny  
Vernisáž: 18.10.2019  
Organizátor:  Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára  v spolupráci s Galériou HIT 
Doba trvania: 18.10. – 30.11.2019 Autorská multimediálna inštalácia sa zaoberala vzťahom tela 
a priestoru, vzájomného pôsobenia hmôt, definície bezpečia a nenápadného zneisťovania jeho 
hraníc. Návštevnosť:  680 osôb.  

 PROJEKT GWERKOMÁNIA 

Výstava: To miesto   
Kurátorka:  Iveta Chovanová   
Vernisáž: 12.12.2019  
Organizátor:  Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára  v spolupráci so Súkromnou 
základnou školou Bakomi  
Doba trvania: 12.12.2019 – 31.1.2020 Výstava predstavuje výsledok tvorivo – edukačnej 
minirezidencie Gwerkománia, kde  školáci zo Súkromnej základnej školy Bakomi, s ich učitelia a 
súčasní umelci (maliar Dominik Hlinka, maliar Ivan Slovenčák, filmárka Anna Grusková) viedli tvorivé 
dielne priamo v teréne pod Sitnom. Na výstave "To miesto" sa predstavili kolekciu detských malieb, 
ktoré vznikli priamo na Sitne spolu s dielami Edmunda Gwerka, ktoré pred 90. rokmi vytvoril na 
tomto kultovom mieste. Návštevnosť:  279 hostí /v roku 2019/.Výstava pokračuje do roku 2020.  
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Výstava: Strieborný závrat  
vystavujúce umelkyne a umelci: Aleš Čermák, Anton Čutek, Revital Cohen & Tuur Van Balen, Isabela 
Grosseová, Marianne Heier, Kristýna Kulíková, Svätopluk Mikyta  
Kurátor:  Ján Zálešák  
 
Organizátor:  Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára  v spolupráci s Galériou HIT 
Doba trvania: 21.12.2019 - 20.3.2020 V 

Medzinárodný výstavný projekt predstavuje výber umeleckých diel, tématizujúcich banskú ťažbu, ako 
ústrednú tému lokality. Výstava sa pokúša uviesť komunikáciu medzi lokálnym kultúrnym dedičstvom 
prostredia a súčasným umením.  

Návštevnosť:  240 osôb/v roku 2019/.  

Výstava: Jaro Varga a Lucia Tkáčová - Tušenie svetla  
Zvuková spolupráca: Michal Cáb  
Organizátor:  Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára  v spolupráci s Galériou HIT 
Doba trvania: 21.12.2019 – 20.3.2020, Multimediálna site - specific inštalácia je umeleckou poctou 
dielu tvorcovi  autorovi  sci- fi literatúry  Ludvíkovi Součkovi.  

Návštevnosť:  240 osôb /v roku 2019/.  

 

 Miesto konania: Berggericht – výstavné priestory 

V Berggerichte, kde je vybudovaný výstavný priestor  sa konajú  výstavné projekty, odborných 

pracovníkov múzea, ale aj zapožičané výstavy z iných múzeí. 

Výstava: Technické kreslenie v zrkadle času 
Kurátor: Ing. Ladislav Klíma , STM Košice 
Zodpovedný za SBM: Ing. Magdalena Sombathyová 
Termín: 20.9.2018 – 21.3.2019 
Výstava približuje vývoj, spôsoby a metódy technického kreslenia z pohľadu histórie. Prostredníctvom 
30 zarámovaných výkresov reprezentuje nosné odbory STM - baníctvo, stavebníctvo, 
elektrotechniku, priemyselný dizajn. Okrem dvojrozmerných dokumentov je doplnená o dobovú 
literatúru, ukážky technickej ilustrácie, rysovacie pomôcky a nástroje používané v technickom 
kreslení v nedávnej minulosti, historický mandel a jeho technickú dokumentáciu – technické výkresy. 
Návštevnosť: 295 osôb ( od 20.9. do 31.12.2018 ) 

Výstava  My sa nevieme sťažovať nahlas – téma ročníka: Máme plán B?, 
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: Iveta Chovanová 

Miesto konania: SBM – Galéria Jozefa Kollára 

Doba trvania: 11.4. – 16.6.2019 

 XXI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s environmentálnou tématikou, ktorá ponúkla autorom 
široký priestor na výtvarné úvahy o vzťahu človeka a prírody v kontexte narastajúceho 
nebezpečenstva klimatickej krízy. Do uzávierky súťaže prišlo až 1140 prác zo 130 škôl z celého 
Slovenska, ale aj z Maďarska, Česka, Slovinska.  Zapojili sa aj najmenšie deti – škôlkári, cez žiakov, 
študentov až po dospelých. Tradične vysokú úroveň mali kolekcie prác zo základných umeleckých 
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škôl. Porota mala ťažkú úlohu -  napokon udelila až 67 ocenení v ôsmych kategóriách. Výstava 
prezentovala výber najzaujímavejších prác a výtvarných kolekcií.  
Návštevnosť : 306 osôb 
 
Výstava: Banskoštiavnicko – Laurionské paralely 
Kurátor: Ing. Lubomír Lužina 
Spolupráca: Ing. Richard Kaňa 
Termín: 21.8. – 28.10.2019 
Výstava vo fotografiách predstavuje dve celosvetovo významné lokality ťažby a spracovania rúd 
drahých a farebných kovov v banskoštiavnicko – hodrušský banský revír na Slovensku a Laurion v 
Grécku, najvýznamnejšiu lokalitu ťažby striebra, ktorá leží 40 km. Od Atén. Fotografie dopĺňajú 
minerály z týchto lokalít. 
Návštevnosť : 281 osôb 

 

 Výstava Banská Štiavnica – veduty a mapy v premenách času, realizovaná pod názvom Ecce terra ... 
(Hľa krajina …) 
Kurátor výstavy:  Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Spolupráca: Ing. arch. Katarína Vošková, Ing. arch. Iveta Chovanová, Ing. Lubomír Lužina 
Termín: 3.12.2019–  pokračuje v roku 2020 
Výstava Ecce terra ... (Hľa krajina ...) -  Banská Štiavnica – veduty a mapy v premenách času bola 
zrealizovaná v spolupráci s Fakultou architektúry STU Bratislava, SPŠ S. Mikovíniho, MVSR, SNA, 
Slovenským banským archívom. Na výstave sú prezentované veduty Banskej Štiavnice a okolia, 
banské mapy,  čierno-biele fotografie banskoštiavnických fotografov -  S. Protopopova, F. Mareša, Ľ. 
Kovácsa, V. Ladzianskeho, Ing. L. Lužinu z fotoarchívu SBM, výstupy z   workshopov Jesenná univerzita 
architektúry -  na témy: románska a gotická Banská Štiavnica. Počas výstavy je možné si pozrieť 
prezentácie na témy architektonických výskumov, banských diel a máp. V rámci prehliadky výstavy je 
pre návštevníkov pripravený súťažný kvíz.  
Návštevnosť: 302 osôb 

 Miesto konania : Starý zámok  

Výstava: Beľujské hrnčiarstvo Š. Mlícha 
Kurátor:  Akad. soch. Štefan Mlích 
Spolupráca: Mgr. Z. Denková, PhD., SBM 
Termín: 5.2019 
Akcia k Festivalu remesla a kumštu 
 
Výstava: Pod betlehemskou hviezdou 
Kurátor: Mgr. Zuzana Denková, PhD. 
Spolupráca: IŽM Banská Štiavnica 
Termín: december – február 2020 
Príbeh narodenia Ježiša, posolstvo nádeje a dnes aj darčekov, zážitkov či plného stola. Výstava Pod 
betlehemskou hviezdou  priblížila iný príbeh, príbeh, odohrávajúci sa v čase hospodárskej krízy, keď 
baníci trú biedu a žijú z ruky do úst.  Keď nejedny Vianoce sedia okolo poloprázdneho stola a deti pod 
stromčekom nehľadajú darčeky. O takýchto Vianociach rozpráva Jozef Horák v poviedke Haviarsky 
betlehem (Návraty, 1977). Baníci fárajú šachtami a očakávajú Vianoce nie za panovania Herodesa v 
Palestíne, ale za Franc Jozefa v Habsburskej monarchii v roku 1907. A tiež za panovania banského 
riaditeľa Emila Grilla. V tomto príbehu nevidíme radostnú Mater Speciosa, ale uplakanú Božiu Mať, 
ktorá tuší, čo jej dieťa čaká. Sv. Jozef pestún  má postoj  banského tesára. Ježiško sa nenarodil v 

maštaľke, ale v studenej štôlni za zvukov klopačky. Valasi sa klaňajú bok po boku s huntštosiarmi. 
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Kravička hľadí na zrobeného banského koníka Gaštana. A všetci vidíme, že haviarsky betlehem 
neznamená, že vznikol rukou baníka. Baníckym ho robí pečať baníckeho života v kulisách 
betlehemského príbehu i v tvárach betlehemských postáv.  
 
 
Výstava: Príbeh značky Pleta 
Kurátor: PhDr. Daniel Harvan 
Spolupráca:  projekt Banská Štiavnica Mesto kultúry, bývalí pracovníci závodu Pleta Banská Štiavnica 
Termín: september 2019 
Výstava o dejinách textilného priemyslu v Banskej Štiavnici, s akcentom na používaný výrobný cyklus 
a prezentáciu výrobkov. Nová, moderná, prierezová výstava o dejinách textilného priemyslu 
v Banskej Štiavnici. Kladie dôraz na výrobný cyklus a prezentáciu výrobkov. Do jej tvorby 
a zabezpečenie prevádzky boli zapojení bývalí pracovníci textilných závodov v Banskej Štiavnici, 
najmä podniku Pleta . Súčasťou výstavy sú výstavné panely (textová a obrazová časť), zbierkové 
predmety (stroje, zariadenia, pomôcky, výrobky) a video projekcie. Cieľom projektu je nielen 
popularizácia dejín textilnej výroby v Banskej Štiavnici, ale najmä vytvorenie informačnej databázy z 
osobných poznatkov a zážitkov bývalých zamestnancov textilných podnikov. Zozbieraný materiál je 
archivovaný v Slovenskom banskom múzeu. Súčasťou otvorenia výstavy bolo Stretnutie pletárov a 
Módna prehliadka výrobkov   už historických modelov pleteného textilu vyrobeného v Plete Banská 
Štiavnica 
 

Miesto konania: Expozícia uhoľného baníctva Handlová 

Výstava kresieb detí ZUŠ Handlová, 173 detí 

V rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva výstava „ Ľudové piesne v obrazoch“ 359 

 

Výstavy mimo múzea 

Výstava:  Ako sa mapovalo v baníctve 
Kurátor výstavy: Ing. Magdalena Sombathyová 
Miesto konania: Banské múzeum Rožňava 
Termín konania: 25.4. 2019 – 31.7.2019 
Výstava bola prispôsobená výstavným priestorom Banského múzea v Rožňave a realizovaná   
zo zbierok SBM. Prezentovaná problematika vysvetľovala tvorbu banskej mapy, jej úlohy v baníckej 
praxi a predovšetkým historický prehľad vývoji mapovania a pomôcok, ktoré banský merač používal. 
Vývoj mapovania bol podaný aj prostredníctvo výnimočných osobností,  ktoré mapy tvorili, ale aj 
pedagógom Baníckej akadémie, ktorí vo svojich učebniciach dávali návod, ako správne mapovať 
a znázorniť situáciu na povrchu aj v podzemí, popisovali postupy a používané pomôcky a techniku.  
Pre deti boli pripravené alternatívne prehliadky s pracovnými listami, pre maličkých bola nazvaná Ako 
sa mapovalo v baníctve a pre tých trocha starších dostala názov Vieš kde je sever? 
Návštevnosť: 935 osôb  a na aktivitách 320 detí 
 

6.3.3 Banskoštiavnický Geopark 

Riešiteľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc. PhDr. Daniel Harvan, Ing. Ondrej Michna 

Výstup: V roku 2019 sa pokračovalo v riešení 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 
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expozície geoparku v Banskom múzeu v prírode, tiež na prevádzku Informačného centra a expozície 

Dedičnej štôlne Glanzenberg. Spolupráca so sekciou Geológie a prírodných zdrojov MŽP a 

samosprávou regiónu Banská Štiavnica v súlade s uznesením Vlády SR č. 740/2008., účasť na 

zasadaniach a spracovanie podkladov pre potreby MK SG SR. 

 

6.3.4 Archeologický výskum pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku 
Riešiteľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc. 

Výstup: V rámci tejto úlohy sa výsledky výskumov boli spracované do nálezových správ, resp. sú 

v štádiu spracovania (B. Štiavnica - Glanzenberg, B. Štiavnica – Parkovisko pri Tabakovej továrni, B. 

Štiavnica – Nám. sv. Trojice (Liempacher), B. Štiavnica – ul. Farská (J. Čamaj), B. Štiavnica – 

Novozámocká 10, B. Štiavnica – Stará nemocnica, Svätý Anton – kaštieľ.  Archeológ SBM bol v roku 

2019 zvolený za člena Výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti pri AÚ SAV, ako aj za člena 

poradného orgánu MK SR – oblasť múzeí a galérií. 

6.3.5 Odborné, vedecké, materiálové štúdie k hospodárskym, výtvarným, 

kultúrnym a etnografickým dejinám Banskej Štiavnice a banských miest 

Slovenska  

Názov úlohy: Baníctvo na Slovensku – inovácie expozície 
Riešiteľ:  Ing. Magdalena Sombathyová, Ing. Lubomír Lužina, Mgr. Adriana Matejková, PhD.,          
PhDr. Jozef  Labuda, Mgr. Zuzana Denková, PhD., Mgr. Peter Jancsy 
Výstup: Scenár  a realizácia I. etapy projektu Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku 
V roku 2019 sa realizovala časť banské technika, 8 expozičných celkov a Enviroučebňa, s prezentáciou 
banských pamiatok, dopadu banskej činnosti na krajinu.  
Riešiteľ: Ing. Magdalena Sombathyová spracovanie celkov: História baníctva do konca 19.storočia, 
5 miestností - Kutanie (geologický prieskum) a Dobývanie, Banské meračstvo, Osvetľovanie a 
vetranie, Čerpanie banských vôd a využívanie vôd v baníctve, Skúšobníctvo a úprava nerastných 
surovín, hutníctvo železa a drahých kovov, Enviroučebňa. Tvorba a úprava textov, výber zbierok, 
spolupráca a pri tvorbe grafiky,  inštalácia zbierkových predmetov. Garant projektu. 
Riešiteľ: Ing. Lubomír Lužina, Ing. Magdalena Sombathyová  spracovanie celkov História baníctva do 
konca 19.storočia -doprava, História baníctva v 20.storočí – 2 miestnosti –Baníctvo v 20.storočí 
geologický prieskum, dobývanie banské meračstvo, Osvetľovanie, Banské záchranárstvo, doprava, 
vetranie a signalizácia. Tvorba a úprava textov, výber zbierok, inštalácia zbierkových predmetov, Ing. 
Lužina poskytnutie fotodokumentácie. 
Riešiteľ: Mgr. Zuzana Denková, PhD. – spracovanie 1 miestnosti,  Aušusnícka tradícia – realizácia 
2020 
Riešiteľ: Mgr. Adriana Matejková, PhD.,   - spracovanie 2 miestností, Banícke školstvo a Banská 
správa – realizácia 2020 
Riešiteľ Mgr. Peter Jancsy - pracovanie 1 miestnosti Geológia a nerastné suroviny na Slovensku-– 
realizácia 2020 
 

Názov úlohy: Obrazy každodennosti baníkov a ich rodín na banskoštiavnických sídliskách (úloha 
v PHÚ: Banskoštiavnickí baníci v období socializmu, (pokračovanie výskumu života baníkov v 
období socializmu) 
Rukopis približuje vybrané aspekty každodenného života baníckych rodín v Banskej Štiavnici v období 
reálneho socializmu. Zameriava sa na tri základné aspekty každodennosti, a to na starostlivosť o deti, 
starostlivosť o domácnosť a voľnočasové aktivity. Opisuje rodinné stravovanie, udržiavane čistoty v 
byte i osobnú hygienu v sledovanom období a predstavuje aktivity, pri ktorých aktívne (turistika, 
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cestovanie, šport) alebo pasívne (sledovanie TV, čítanie, návštevy) trávili baníci voľný čas. Dáta boli 
čerpané z pološtruktúrovaných rozhovorov realizovaných v rokoch 2013 až 2018. 
Riešiteľ: Mgr. Zuzana Denková, PhD.   

Výstup: rukopis 

Názov úlohy: Banícke ošliadre v zbierke SBM 
Rukopis predstavuje kolekciu ošliadrov v zbierke Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. 
Ošliadre z kože a textilu sú analyzované z pohľadu dobovej legislatívy, ale aj použitého materiálu, 
strihu či pôvodných funkcií. Dáta boli získavané nielen porovnávaním zbierkových predmetov, ale aj z 
uchovaných záznamov prvostupňovej a druhostupňovej dokumentácie.  

Riešiteľ: Mgr. Zuzana Denková, PhD.  
Výstup: rukopis 

 

Názov: Podiel etnológie v prezentačných aktivitách špecializovaného múzea medzi rokmi 1989 - 
2019 na príklade Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici  
Príspevok približuje rôznorodé spôsoby prezentácie etnologického zbierkového fondu a montánno-
etnologických tém na pôde Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici medzi rokmi 1989 až 
2019. Bližšie predstavuje najmä najvýznamnejšie témy a výstupy, či už výstavy, expozície, články 
alebo kultúrne podujatia. Snaží sa sledovať podiel etnologických tém v odborných výstupoch múzea a 
tiež vplyv striedania zriaďovateľov, štatutárov a kurátorov na priority prezentačnej a výskumnej 
činnosti múzea. 
Riešiteľ: Mgr. Zuzana Denková, PhD.  
Výstup: príspevok na konferencii i štúdia Zborník Etnológ a múzeum XXIII., 2019 
 
Názov úlohy:  Jaroslav Augusta – Čechoslovák v Banskej Štiavnici  
Príprava textovej a fotodokumentačnej časti, výber dokumentov a a fotografií z archívneho fondu  J. 
Augustu a fotoarchívu SBM k textovej časti výstavy 
Riešiteľ: Ing. arch. Iveta Chovanová, Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Výstup: bibliografie, štúdia Z neznámych archívnych prameňov k životu a tvorbe akademického 
maliara Jaroslava Augustu do Zborníka SBM,  21 s.  
Názov úlohy:   Ecce terra ... (Hľa krajina ...): Banská Štiavnica – veduty a mapy v premenách času,  
Podklady na výstavu, kde sú prezentované veduty Banskej Štiavnice a okolia, banské mapy,  čierno-
biele fotografie banskoštiavnických fotografov -  S. Protopopova, F. Mareša, Ľ. Kovácsa, V. 
Ladzianskeho, Ing. L. Lužinu z fotoarchívu SBM, výstupy z   workshopov Jesenná univerzita 
architektúry -  na témy: románska a gotická Banská Štiavnica. Spracované medailóny autorov,  
história prezentovanej problematiky, zmeny krajiny v dôsledku banskej činnosti a osídlenia. Pre 
návštevníkov bol spracovaný kvíz. 
Riešiteľ: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Výstup:  scenár k výstave 
 
Názov úlohy:  Liturgické predmety a textílie v SBM 
Počas roka 2019 bolo uskutočnené štúdium zbierkových predmetov z fondov SH, NH, UH a knižnice 
SBM odbornej literatúry k liturgickým textíliám a liturgii. Podklady budú slúžiť pre vypracovanie 
odbornej štúdie do Zborníka SBM, roč. 27. Časť vybraných predmetov bude vystavená v roku 2020-
2021 na výstave Klenoty v zbierkach Slovenského banského múzea, ktorá bude otvorená pri 
príležitosti 120. výročia založenia Mestského múzea v Banskej Štiavnici a bude realizovaná 
v priestoroch Berggerichtu.   
Riešiteľ: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Výstup: Scenár 
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Názov úlohy:  Banská akadémia v Banskej Štiavnici: Alma mater banských odborníkov v  18.-20. 
storočí 
Článok je zameraný na  stručnú popularizačnú charakteristiku dejinného vývoja Banskej a lesníckej 
akadémie a jej pedagógov, ktorí zohrali významnú úlohu v rámci  štúdia banských vied  v bývalej 
habsburskej monarchii,  pri vedeckom bádaní a technickom pokroku , 10 s.  
Riešiteľ: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Výstup:  príspevok do Historickej revue 
 
Názov úlohy: Mestské a banské právo Banskej Štiavnici  
Článok je zameraný na  stručnú popularizačnú charakteristiku dejinného vývoja Banskej a lesníckej 
akadémie a jej pedagógov, ktorí zohrali významnú úlohu v rámci  štúdia banských vied  v bývalej 
habsburskej monarchii,  pri vedeckom bádaní a technickom pokroku , 10 s.  
Riešiteľ: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Výstup: popularizačný článok 
 
Názov úlohy: Publikácie profesora Giovanniho Antonia Scopoliho v knižnici Slovenského banského 
múzea 
Štúdia dokumentuje zachované publikácie G. A. Scopolicho v knižnici SBM.  Daná téma bola 
odprezentovaná na seminári G. A. Scopoli (1723-1788) štvrťtisícročie od jeho príchodu do Banskej 
Štiavnice (termín: 24.10.2019, SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici).  
Riešiteľ: Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Výstup:  obrazová prezentácia a štúdia, časopis Katedry geografie a geológie, Fakulty prírodných vied 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, In Geografická revue, 2019, roč. 15, č. 2, s. 39-57. 
 

Názov úlohy: Trať mládeže v Banskej Štiavnici 
V rámci projektu „Banská Štiavnica mesto kultúry 2019“ sa verejnosti pripomenulo 70 výročie 

dokončenia nového železničné spojenia - „Trate mládeže“ z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. 

V rámci realizácie projektu bolo pripravených a realizovaných  celkom 7 prednášok na základných a 

stredných školách v Banskej Štiavnici . Celková účasť cca 150 žiakov, študentov a pedagógov . 

 

6.3.6 Nové expozičné celky a inovácie expozícií 

Názov úlohy: Baníctvo na Slovensku – inovácie expozície, I. etapa 
Riešiteľ:  Ing. Magdalena Sombathyová,  
Spolupráca: Ing. Lubmír Lužina, Zdena Slezáková, Ing. Eva Hurtišová, PhD. údržba, Ing. Miloš 
Janovský, konzervátorky 
Výstup: Realizácia I. etapy projektu Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku 
V roku 2019 sa realizovala časť banské technika, 8 expozičných celkov a Enviroučebňa, s prezentáciou 
banských pamiatok, dopadu banskej činnosti na krajinu.  
Ing. Magdalena Sombathyová menežovanie projektu, spolupráca s realizátormi expozičnej časti, 
investičných prác v expozícii a nádvorí, koordinácia prác, spolupráca s architektom a grafikmi, 
vyúčtovanie projektu ( Environmentálny fond) 
- spracovanie celkov: História baníctva do konca 19.storočia, 5 miestností - Kutanie (geologický 
prieskum) a Dobývanie, Banské meračstvo, Osvetľovanie a vetranie, Čerpanie banských vôd a 
využívanie vôd v baníctve, Skúšobníctvo a úprava nerastných surovín, hutníctvo železa a drahých 
kovov, Enviroučebňa. Tvorba a úprava textov, výber zbierok, spolupráca a pri tvorbe grafiky,  
inštalácia zbierkových predmetov. Spolu s Ing. Lubomír Lužinom,  spracovanie celkov História 
baníctva do konca 19. storočia - doprava, História baníctva v 20. storočí – 2 miestnosti –Baníctvo v 
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20. storočí geologický prieskum, dobývanie banské meračstvo, Osvetľovanie.  Banské záchranárstvo, 
doprava, vetranie a signalizácia.  
 
             6.3.7 Environmentálna výchova v podmienkach SBM 

Múzeum ako verejná inštitúcia, ktorá uchováva, ochraňuje a prezentuje historické dedičstvo 

predchádzajúcich generácií, cielene realizuje environmentálnu výchovu prostredníctvom tematických 

aktivít (Deň vody, Deň Zeme, Deň životného prostredia) a od r. 1998 aj prostredníctvom projektu 

Škola v múzeu, z ktorého aktivít sa na jednotlivých oddeleniach Slovenského banského múzea 

vyšpecifikovali nasledovné programy: 

Názov programu: Prázdniny v Dielničke 

Miesto konania: Kammerhof, Dielnička 

Autor: Mgr. Anna Ďuricová, Mgr. Katarína Chrústová, Renáta Brnáková 

Termín 26.2.-2.3., 7.-8.marec (jarné prázdniny), 13.3.2019 

Výstup: Tvorivé dielne konajúce sa v období jarných prázdnin v Dielničke v Kammerhofe. Zamerané 
na smaltovanie príveskov a náušníc, tvarovanie z hliny, pečenie a zdobenie jarných medovníkov, malé 
šitie, batikovanie, tkanie na doštičkách, či pečenie chleba. 
Návštevnosť: 376 návštevníkov 
 

Názov programu: Veľkonočné tvorenie v Dielničke 

Miesto konania: Kammerhof, Dielnička 

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

Riešiteľ: Mgr. Anna Ďuricová, Mgr. Katarína Chrústová, Renáta Brnáková 

Termín 12.-13.4.2019 

Výstup: Tvorivé dielne konajúce sa v Dielničke v Kammerhofe zamerané na tvorivé aktivity pred 
Veľkou nocou. Zdobenie kraslíc slamou, leptaním, sitinou, pečenie a zdobenie medovníkov, pletenie 
korbáčov, háčkovanie vajíčok a výroba bábik- Morenky. 
Návštevnosť: 149 návštevníkov 
Miesto konania: Eko dielnička, Handlová 

Autor a riešiteľ: Oľga Mihoková, Ing. Marcela Kucková 

Termín 8.-18.4.2019 

Výstup: Tvorivé dielne zamerané na aktivity súvisiace s prípravou výzdoby na Veľkú noc. 
Návštevnosť: 174 návštevníkov 
 

 

Názov programu: Hráme sa na remeselníkov 

Miesto konania: Kammerhof 

Autor: Mgr. Anna Ďuricová 

Výstup: tvorivé dielne pre materské, základné, stredné, vysoké školy, špeciálne školy, odbornú aj 
laickú verejnosť. Jednotlivé aktivity formou tvorivých dielní rozvíjajú vedomosti, podporujú estetické 
cítenie, manuálnu zručnosť, tvorivosť a inšpirujú k efektívnemu využívaniu prírodného a odpadového 
materiálu. Cieľom je uchovávanie hmotného a duchovného dedičstva a jeho prezentácia 
netradičnými formami, príťažlivými  predovšetkým pre mladú generáciu. 
Témy: Podmaľba na skle, Pletenie šnúrok, Handrové hračky – bábiky, loptičky, Zápästkové techniky -
púzdra, kapsičky, Pečenie chleba z 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, 
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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 
Program je navštevovaný počas školského roka najmä organizovanými školskými skupinami prevažne 
z banskoštiavnického regiónu, v čase koncoročných školských výletov sú to školské zájazdy z celého 
Slovenska, ale aj z celého sveta prostredníctvom rôznych výmenných pobytov. 
Návštevnosť : 4713 návštevníkov 
 

Názov programu: Prázdninové/Letné tvorivé dielne v Dielničke 

Miesto konania: Kammerhof 

Autor: Mgr. Anna Ďuricová 

Riešiteľ: Mgr. Anna Ďuricová, Mgr. Katarína Chrústová, Renáta Brnáková 

Prázdninové/Letné tvorivé dielne sa konali v mesiaci júl a august v termínoch 16.-20.júl, 23.-27.júl,  
6.-10.august, 13.-17.august 2019 a to pre prázdninujúce deti s rodičmi i starými rodičmi, ktoré si 
mohli vyskúšať tvorivé aktivity a remeselné techniky pod vedením aj externých majstrov/lektorov – 
drôtovanie, paličkovanie, točenie na kruhu, ale aj vyskúšať si ako sa ryžuje zlato. 
Návštevnosť: 1840 návštevníkov 
  

Názov  programu v Handlovej: Prázdninové tvorivé dielne, Prázdninové štvrtky,, Prázdninové 

utorky 

Riešiteľ: Ing. Marcela Kucková, Oľga Mihoková 

Pravidelných návštevníkov a priaznivcov si udržuje aj Letná škola v múzeu - Prázdninové tvorivé 
dielne, v júli a auguste, kde si prázdninujúce deti s rodičmi i starými rodičmi, mohli vyskúšať tradičné 
remeslá pod vedením externých majstrov – drôtovanie, paličkovanie, háčkovanie a kaligrafiu. V lete 
sa realizovali aj Prázdninové štvrtky - Retro krúžok šikovných rúk, a Prázdninové utorky - Rozprávkový 
svet. 
Návštevnosť: 236 návštevníkov. 
 
 

Názov programu: Geobádateľňa 

Miesto konania: Berggericht, expozícia 

Riešiteľ: Mgr. Peter Jancsy, Blanka Skaviniaková,  Boris Vavrín, Ingrid Dobrovičová 

Výstup: Geobádateľňa vznikla ako priestor, v rámci expozície, určený na laboratórne, ale aj zábavné 
pokusy pre malých i veľkých bádateľov. Prezentuje interaktívne prvky (3 D pexeso, Mendelejevova 
tabuľka prvkov trochu inak, skrinka plná záhadných žiariacich kameňov, ukážka jedovatých kameňov, 
3 D kocky reliéfu,…) a mnoho iných jedinečných aktivít. Názorne dopĺňa osnovy žiakov základných 
a stredných škôl v predmetoch Prírodoveda, Prírodopis, Geografia, Chémia alebo Fyzika. Aktivity sa 
realizujú pod originálnymi názvami: papierový „šuter“, Čačky mačky pre detičky a možno aj pre 
mamičky, „Zazoomované“ na minerály (zoči voči minerálom, Vlastné „drahokamy“ z bádateľne, 
Kamenné ceruzky, Máš takú odvahu, dať kameň na váhu? Rýpeš dobre, rýpeš rád? Tak si príď zarýpať 
- sledovanie výbrusov (v prechádzajúcom svetle) a  nábrusov (v odrazenom svetle) pod mikroskopom, 
Študenti a žiaci robia pozorovanie minerálov šlichov pod binokulárom  a ich separovanie, 
pozorovanie minerálov pod UV lampou, zostavovanie modelov kryštálov, zisťovanie farby vrypu a 
tvrdosti minerálov, brúsenie polodrahokamov a hornín (chalcedón, jaspis, mramor), výroba 
náramkov z minerálov sú . 
Návštevnosť:  659 návštevníkov 
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Názov programu: Čo nám tu zanechalo baníctvo 

Miesto konania: Kammerhof, expozícia Baníctvo na Slovensku 

Autor: Mgr. Gabriela Marková, Ing. Magdalena Sombathyová, Ing. Eva Hurtišová, PhD. 

Riešiteľ: Ing. Eva Hurtišová, PhD., Ing. Lubomír Lužina 

Výstup: Tematické interaktívne prehliadky expozície Baníctvo na Slovensku 

Témy: Staré banské miery, Ryžovanie zlata, Hádaj čo to je..., Rozprávka o baníkovi Jožkovi, 

Sprevádzajú nás obrázky, Pexeso, Putovanie baníka za hviezdou, Puzzle. Zábavná, hravá, súťažná 

forma sprevádzania v expozícii Baníctvo na Slovensku. Počas letnej sezóny, v mesiacoch júl a august 

sme ponuku doplnili o špeciálne vstupy pre rodiny s deťmi v rámci podujatia Kammerhof deťom. 

Počas 18 vstupov (- 4 vstupy oproti roku 2018) nás navštívilo 609 návštevníkov (+27 k roku 2018). 

Sprevádzalo sa Rozprávkou o baníkovi Jožkovi. 

 Návštevnosť:  2 508 návštevníkov  

Prehliadky v expozície sú spojené s ďalšou obľúbenou aktivitou Ryžovaním zlata v nádvorí 

Kammerhofu. 

Návštevnosť : 965 detí a dospelých 

 

Názov programu: Živá galéria 

Miesto konania: Galéria Jozefa Kollára (GJK) 

Autor a riešiteľ : Ing.arch. Iveta Chovanová 

Výstup: Tematické interaktívne prehliadky expozície  a výstav v GJK, tvorivé dielne, besedy,  

Tvorivé dielne k výstavám Napriek naprieč , Kabinet ilustrácie, Kollárov ateliér, Krajina snom, Beseda 

s prof. Ľudovítom Petranským, o živote a tvorbe J. Kollára, Jesenná univerzita architektúry – 

prednášky, prednáška Jakub Kopec – Architektúra o dívaní, predstavenie Štúdia tanca: Ghost/Prízrak, 

Debatka so Stitches Bittches, Bez opony, prezentácia Ilony Németh, Stretnutie generácií – 

komentovaná prehliadka.  

Návštevnosť: 533 osôb 

 

Názov: Tajomstvá Nového zámku  
Autor: Bc. Ivana Liďáková  
Miesto konania: Nový zámok 
Termín:  2019 

Výstup: Vzdelávací program určený pre študentov druhého stupňa základných škôl. Formou 
pracovného listu priamo v expozícii múzea  študenti riešia zadané úlohy. Program formou 
prednášky, prezentácie, filmu a názorných ukážok zbraní priamo v expozícii približuje dejinné 
udalosti osmanskej expanzie na území Slovenska.  
Návštevnosť: 290 osôb  

 

Názov: Štiavničky – hlinené fajky z Banskej Štiavnice 

Autor: Mgr. Ivana Čengerová, spolupráca Ivan Chladný 
Miesto konania:: Starý zámok 

 
Výstup: Vzdelávací program určený pre študentov prvého a druhého stupňa základných 

škôl, študentov stredných škôl a širokú verejnosť. Prezentuje expozíciu Fajkárska dielňa na 

Starom zámku a tému fajkárstva. Súčasťou programu je prehliadka expozície a oboznámenie 

sa s technológiou výroby fajky štiavničky spojené s možnosťou  vyrobiť si vlastnú fajku. 

Aktivita bola rozšírená o výrobu betlehemských figuriek 
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Názov: Banícka uniforma 

Autor: Mgr. Zuzana Denková  
Termín:  2019 

Vzdelávací program približujúci jednotlivé súčiastky baníckej uniformy prostredníctvom 
bohatej kolekcie baníckeho odevu v zbierke SBM. V závere programu si žiaci overia získané 
poznatky prácou v skupinkách skladaním uniformy podľa zadania (baníckej úradníckej, 
baníckej z obdobia socializmu, baníckej súčasnej, aušusníckej nemeckej, aušusníckej 
uhorskej).  
Program je určený žiakom 2. stupňa ZŠ a študentom stredných škôl, prípadne širšej 
verejnosti. 
 
           6.3.8 Podujatia ku Svetovému dňu vody, Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí   

                      a Svetovému dňu  životného prostredia 

Názov aktivity: Svetový deň vody 

 

Miesto konania: Kammerhof, expozícia Baníctvo na Slovensku 

Autor: Ing. Lubomír Lužina 

Termín: 22.3.2019 

V expozícii Baníctvo na Slovensku sa pri príležitosti Svetového dňa vody uskutočnili špecializované 
tematické prehliadky a PPP prezentácia na tému Ako voda pomáha baníkom.  
Návštevnosť :  51 návštevníkov 
Miesto konania: Handlová, Expozícia uhoľného baníctvo na Slovensku, Handlová 

Autor: Ing. Marcela Kucková,  Oľga Mihoková 

Termín: 18. – 22.3.2019 

V Handlovej bol pre návštevníkov pripravený program ! Voda je život...chráňme si ju!“ 

Návštevnosť : 67 návštevníkov 
 
Názov aktivity: Deň Zeme 
Miesto konania: expozície SBM 
Termín: 11. 4., 15.4. a 6.5.2019 
Výstup: Slovenské banské múzeum si každoročne Deň Zeme pripomína vernisážou výstavy My sa 
nevieme sťažovať nahlas, ale aj brigádou zamestnancov v okolí expozícií, do ktorej sa v roku 2019 
zapojili aj kolegovia v Expozícii uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová. 
Návštevnosť: vernisáž 152 návštevníkov  
 

Názov: Noc múzeí a galérií 

Organizátor: Slovenské banské múzeum 

Autor: Ing. Magdalena Sombathyová, Mgr. Gabriela Marková, Mgr. Katarína Chrústová, Ing. arch. 
Iveta Chovanová, Oľga Mihoková, Ing. Marcela Kucková 
Miesto konania:  Baníctvo na Slovensku- Kammerhof, Galéria Jozefa Kollára, Expozícia uhoľného 

baníctva na Slovensku, Handlová 

Termín: 19.5.2018 

Výstup: Expozícia Baníctvo na Slovenku- Kammerhof ponúkla prehliadky až do 22:00 hod. Galéria 
Jozefa Kollára pripravila bohatý program, ktorý začal o 16:00 hod. autoportrétnou  tvorivou dielňou 
pre rodiny s deťmi –Zrkadlenie a premiérou 4 portrétov od Edmunda Gwerka , ktoré boli prvý krát 
exkluzívne vystavené verejnosti. Od 17:00  hod. program pokračoval piknikom na priedomí / debatky, 
kávička aj gastro prekvapenie/, od 18:00 hod. – Reminiscencie / spomienky na detstvo na námestí , 
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stretnutie s Oľgou Kuchtovou k jej aktuálnej výstave Krajina so snom a večer v galérií zakončil koncert 
o 19.30 – JAZZ/FLASH / študentského zoskupenie HUAJA. Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, 
Handlová ponúkla netradičné prehliadky až do 19:00 hod. a to pod názvom ,,Pevnosť Boyard“ – Kto 
hľadá, ten nájde. 
Návštevnosť:  Kammerhof  72 osôb, Galéria J. Kollára  96 osôb, Handlová 12  osôb 
 

Názov aktivity: Deň životného prostredia 
Miesto konania: Kammerhof, Dielnička 
Autor: Mgr. Anna Ďuricová, Ing. Petra Páchniková 
Termín: 5.6.2019 
Výstup: Slovenské banské múzeum si Deň životného prostredia pripomenulo prostredníctvom 
aktivity pod názvom Deň bez igelitiek, a to tvorivými dielňami v Dielničke, kde si bolo možné vyrobiť 
plátenú tašku voskovou batikou. 
Návštevnosť: 27 návštevníkov  
 

         6.3.9 Prezentácia a popularizácia Slovenského banského múzea formou tradičných   

                     podujatí 

Názov programu: Zimomravenie v Dielničke 

Miesto konania: Kammerhof 

Riešiteľ: Mgr. Anna Ďuricová, Mgr. Katarína Chrústová, Renáta Brnáková 

Tvorivé dielne pre verejnosť a rodiny s deťmi sa uskutočnili v rámci mestského festivalu 
„Zimomravenie,,2.3.2019 v Dielničke v Kammerhofe. 
Návštevnosť: 125 návštevníkov  
 

Názov: Festival kumštu remesla a zábavy  

Organizátor: Slovenské banské múzeum, OZ Iniciatíva za živé mesto, BBSK, mesto Banská Štiavnica  

Miesto konania: Starý zámok- upraviť, bol aj v roku 2018 uvedený Kammerhof! 

Termín: 24.-25.5.2019 

Výstup: Festival kumštu remesla a zábavy sa konal v nádvoriach objektu Starý zámok. Neoddeliteľnou 
súčasťou festivalu aj v roku 2019 boli výrobcovia a predajcovia remeselných výrobkov, ale aj bohatý 
kultúrny program a tvorivé dielne.  
Návštevnosť: 2372 osôb 
 

Názov: Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí  

Organizátor: Slovenské banské múzeum  

Miesto konania: Kammerhof, Dielnička  

Termín: 21.-24.8., 27.-31.8., 5.-7.9.2019 
Výstup: 15. ročník environmentálneho bazára (ne)potrebných vecí – „Haraburdy“ si udržuje početnú 
návštevnosť i záujem zberateľov „starých“ vecí i bežných návštevníkov. Múzeum aj v roku 2019 
poskytlo každému záujemcovi ponúknuť pre neho nepotrebné veci a zachrániť ich pred vyhodením. 
Aj v roku 2019 sa prostredníctvom podujatia podarilo realizovať myšlienku REDUKUJ-RECYKLUJ-
ZNOVUPOUŽÍVAJ. 
Návštevnosť: cca 1200 návštevníkov 
 

Názov:  „Štjavnycký vjanočný jarmok“  

Organizátor: Slovenské banské múzeum  

Miesto konania:  Kammerhof 
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Termín: 13.- 14.12.2019  

Výstup: 16. ročník „Štjavnyckého vjanočného jarmoku“ sa konal v nádvoriach Kammerhofu.  
V programe vystúpili koledníci, deti z materských a základných škôl s vianočným programom, postavy 
predvianočného zvykoslovia – Mikuláš s čertom, spevokol ZUŠ, a bohatý program obohatili aj 
folkloristi či program pre deti. Aj v roku 2019 si návštevníci vychutnali neopakovateľnú atmosféru 
vône tradičných vianočných špecialít, vlastnoručne si upiekli oplátky, či zakúpili výrobky od šikovných 
remeselníkov, či od detí zo Špeciálnej základnej školy Banská Štiavnica. 
Návštevnosť:  cca 2000 osôb 

  
Názov:  Vianoce v múzeu- Špeciálny vianočný týždeň 

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Handlová 

Miesto konania: Expozícia Uhoľné baníctvo na Slovensku Handlová 

Výstup: Tvorivé dielne 
Návštevnosť: 273 osôb 
 
Názov programu: Štiavničky – hlinené fajky z Banskej Štiavnice 
Miesto konania: Starý zámok  
Autorka: Mgr. Ivana Čengerová 
Odborná spolupráca: Ivan Chladný 
Aktivity: Vzdelávací program určený pre študentov prvého a druhého stupňa základných 
škôl, študentov stredných škôl a širokú verejnosť. Prezentuje expozíciu Fajkárska dielňa na Starom 
zámku a tému fajkárstva. Súčasťou programu je prehliadka expozície a oboznámenie sa 
s technológiou výroby fajky štiavničky spojené s možnosťou  vyrobiť si vlastnú fajku. Program sa 
prezentoval na viacerých podujatiach napr. Zacharova Štiavnica, Festival remesla a kumštu, 
 

Názov aktivity: Týždeň deň vedy a techniky. „Zíde sa všetko, čo baníkom uľahčí vynášať svetlo z 

hlbín zeme !“  

Autor: Oľga Mihoková, Ing.  

Miesto konania: Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová 

Termín: 5.11.-21.12.2018 

Výstup: špeciálna prehliadka expozície, kde  hravou formou prednášky dostali deti informácie ako 

vzniklo uhlie, informácie o uhoľnom baníctve, vedeckých odvetviach, ktoré zahŕňa baníctvo a banská 

činnosť v podzemí. Deti mali možnosť vyrobiť si suvenír, uhlie na drievku.  

Návštevnosť:  82 detí  a učiteľov 

 

           6.3.10 Participácia na podujatiach v regióne 

Názov: Festival peknej hudby 
Organizátor: Občianske združenie pekná hudba, Eugen Prochác 

Spoluorganizátor: Slovenské banské múzeum 

Miesto konania: Starý zámok- Rytierska sála 

Termín: 26., 28.7.2019 

Výstup: Aj v roku 2019 sa uskutočnilo podujatie Festival peknej hudby v priestore Starého zámku. 
V piatok 26.7. sa uskutočnila akcia pod názvom Večer s Milanom Novákom a v nedeľu 28.7. koncert 
pod názvom MARINGOTKA-GYPSY JAZZ. Podujatí sa zúčastnilo 80 osôb. 
 

Názov: Festival Amplión  
Organizátor: Ansámbel nepravidelného divadla, n.o. 
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Spoluorganizátor: Slovenské banské múzeum  
Miesto konania: Starý zámok  
Termín: 31.8.2019 
Výstup: Posledný augustový deň hostil Starý zámok už 4. ročník Festivalu Amplión. Návštevníci si 
v priestore zámku užili dve predstavenia: Pere Hosta-OPEN DOOR, Divadelný spevácky zbor-UPS!, s 
návštevnosťou 120 osôb. 
 
Názov: Festival Zvuk for Štiavnica  
5.9.2019, Starý zámok- Rytierska sála 
Výstup: Festival Zvuk for Štiavnica ponúkol v priestoroch Starého zámku výstup z workshopu Musica 
medica a koncerty Palotai/Sciuto a Bartolomey Bittmann., účasť 120 návštevníkov 
 
Názov: Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 
Organizátor: Ministerstvo kultúry SR 
Spoluorganizátor: Slovenské banské múzeum  
Miesto konania: Starý zámok – Rytierska sála 
Termín: 5.9.2019 
Výstup: celoslovenské podujatie, spojené s odovzdávaním cien časopisu Pamiatky a múzeá 
 

            6.3.11 Iné kultúrno-spoločenské podujatia v SBM 

Názov: Hravý Starý zámok 
Autori: Mgr. Ivana Čengerová 
Miesto konania: Starý zámok  
Termín: 2.3.2019 
Výstup: V roku 2019 sa na Starom zámku opäť uskutočnilo podujatie Hravý Starý zámok, tematicky 
zamerané na rozprávky a rozprávkové bytosti, tvorcovia do programu zahrnuli aj prezentáciu 
vybraných objektov expozície Starý zámok. 
Návštevnosť: 308 osôb  
 
Názov: Dušičky z Nového zámku  
Autor: PhDr. Daniel Harvan, Zuzana Ivaničová, Mgr. Ivana Čengerová 
Miesto konania:  Nový zámok  
Termín: 2.11.2019 
Výstup:  Pre návštevníkov bola pripravená aj posterová prezentácia k desiatim osobnostiam 
pochovaným na banskoštiavnických cintorínoch.  
Návštevnosť: 149  osôb. 
 
Názov: Stretnutie generácií  

Autor: Mgr. Lucia Binderová, Mgr. Ivana Čengerová 
Miesto konania: Rytierska sála Starého zámku  
Termín: 27. 11. 2019 
 Tradične sa konalo v atraktívnom prostredí Rytierskej sály Starého zámku a okrem vzdelávacej časti – 
návštevy Galérie Jozefa Kollára, prinieslo aj posedenie pri pestrom kultúrnom programe. Ten 
zabezpečili deti z Materskej školy na ulici 1. mája (členovia súboru Permoník), študenti Gymnázia 
Andreja Kmeťa, členovia Živeny a Denných centier seniorov z Banskej Štiavnice a zo Štefultova.  
Návštevnosť: 98 osôb  

 

Priestory Starého zámku sa prenajímajú pre organizovanie svadobných obradov, sú tiež miestom 
konania koncertov, divadelných predstavení a firemných akcií. Mimoriadnou akciou bolo  natáčania 
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filmu Drakula.  V marci sa uskutočnila akcia Dotyk krásy (návštevnosť cca. 80 osôb), v máji 
divadelného predstavenia Štiavnica nielen strieborná (deväť vystúpení s celkovou návštevnosťou cca. 
500 osôb),  V októbri hostila fajkárska dielna situovaná v Starom zámku účastníkov medzinárodnej 
fajkárskej konferencie.   
 

V objekte Nový zámok boli v dvoch termínoch (v júli a auguste) realizované populárne nočné 

prehliadky expozície – Noci z Nového zámku (návštevnosť spolu 255 osôb).  

 

Podujatia SBM  v rámci projektu Banská Štiavnica: Mesto kultúry 2019 

Koncept projektov GJK mal ambíciu priblížiť deťom a širokej verejnosti výtvarné umenie, tvorbu 
významných lokálnych tvorcov maliarov a prostredníctvom súčasného umenia tvorivými aktivitami  
podnecovať záujem o výtvarné umenie a individuálnu tvorbu. Série podujatí sa priamo zúčastnilo 680 
hostí. Výstupy projektu – výstavy Ateliér: Urban legends a výstava To miesto sú prístupné verejnosti.    

Gwerkománia (vzdelávaco - prezentačná aktivita) 

Na tvorivo – edukačnej minirezidencii, ktorá sa uskutočnila dňa 30. a 31. mája 2019 na Sitne, deti zo 
Súkromnej základnej školy Bakomi, spolu s odbornými lektormi, umelcami sa neformálne vzdelávali 
o osobnosti a tvorbe maliara Edmunda Gwerka. Súčasťou aktivity bola aj tvorba plenéristických 
malieb na lokalite. Kolekcia diel bola prezentovaná verejnosti na výstave „TO miesto“  v galérii Jozefa 
Kollára dňa 12.12.2019.  

Podujatia sa zúčastnilo 40 detí /workshop/.  

Detaško galérie 

Séria 9. vzdelávaco – prezentačných aktivít, ktoré odborní pracovníci galérie a profesionálni lektori 
realizovali so žiakmi ZŠ  Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.  

Série tvorivých dielní absolvovalo: 230 detí + ich pedagógovia                                                          

Kollár XXL 

Tvorivá dielňa pre deti regionálnych škôl a verejnosť. Prezentácia troch maliarov štiavnickej moderny 
Gwerk/Kollár/Pituk s akcentom na tvorcu Jozefa Kollára. Tvorba veľkoformátových malieb na motívy 
Kollárových obrazov.  
 
Lektor: Ing.arch. Iveta Chovanová  
Termín: 7.2.2019 
Účastníci: deti a pedagógovia so ZŠ J. Kollára BŠ, ZŠ J. Horáka BŠ, CZŠ F. Assiského BŠ, ZŠ J .K. Hella 
Štiavnické Bane, SZŠ Bakomi BŠ, podujatie prístupné verejnosti. Tvorivé dielne absolvovalo: 72 detí + 
ich pedagógovia     
 

Album spomienok 
Lektor:  Mgr.art. Ivan Slovenčák, Ing.arch. Iveta Chovanová 
Tvorivá dielňa, kde deti pod vedením lektora pracovalo so svojimi spomienkami, situáciami a vytvorili 
kolekciu kresieb. Súčasťou tvorivej dielne bola prezentácia troch maliarov štiavnickej moderny 
Gwerk/Kollár/Pituk.  
Termín: 25.9.2019 /8.00 – 12.00/ 
Cieľová skupina : 5 – 7 ročník, 20 detí  



 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA BANSKÁ 
ŠTIAVNICA ZA ROK 2019 

 

38 
 

Kde:  ZŠ J. Kollára 
 

K– O – L – Á – Ž 
Lektor:  Mgr. art. Elena Rajčanová, spolupráca Ing. arch. Iveta Chovanová 
Tvorivá dielňa, kde boli aj reprezentanti štiavnickej moderny Gwerk/Kollár/ Pituk hraví? Kreatívne hry 
s výtvarným žánrom koláže. Striháme, lepíme, snívame. Výstupom bude kolekcia  hravých koláží.  
Termín: 27.9.2019 /8.00 – 12.00/ 
Cieľová skupina: 2 stupeň, 20 detí 
Kde: ZŠ J. Kollára 
 

Von do plenéru! 
Plenéristická tvorivá dielňa. Prezentácia troch maliarov štiavnickej moderny Gwerk/Kollár/Pituk. 
Pozvaná aj verejnosť, obyvatelia Drieňovej. Deti si vyskúšajú živú maľbu krajiny a prostredia sídliska. 
Otestujú svoje schopnosti na naozajstnom maliarskom  plátne, so žiarivými jesennými farbami. 
Lektori:  Mgr. art. Ivan Slovenčák, Mgr.art. Elena Rajčanová, Bc. Nikoleta Šušovicová, Ing. arch. Iveta 
Chovanová 

Termín: 2.10. 2019  

Cieľová skupina: 2 stupeň, 2 triedy 40 detí, verejnosť   
Kde: Krajina okolo sídliska Drieňová  
 

Pozor  vizita! 
Návšteva výtvarných ateliérov Strednej odbornej školy Samuela Mikovíniho.  Deti absolvovali 
komentovanú prehliadku školských ateliérov. V tvorivej grafickej dielni si pod vedením lektorov 
vyrobili originálny autoportrét/selfie.    
Lektori:  Mgr. art. Ivan Slovenčák, Mgr.art. Elena Rajčanová, Ing. arch. Iveta Chovanová 
Termín: 22.10. 2019 /8.30 – 12.00/ 
Cieľová skupina: 2 stupeň, 20 detí 
Kde: SOŠ Samuela Mikovíního 
 

Lakiho mestečko a naše chodníčky  
Lektor:  Mgr. Verona Hajdučíková a Ing.arch. Marcel Mészárosz, spolupráca Ing. arch. Iveta 
Chovanová  
Kreatívna hra s autormi knihy Lakiho mestečko. Súčasťou workshopu bude potulka po sídlisku 
a tvorba originálnych máp prostredia.  
Termín: 23.10.2019 /8.00 – 12.00/ 
Cieľová skupina: 5.ročník 18 detí 
Kde: ZŠ J. Kollára 
 

Štiavnická vesmírna odysea 
Výtvarná tvorivá dielňa 
Lektor:  Mgr. art. Ivan Slovenčák, Ing. arch. Iveta Chovanová 
Výtvarník sa predstavilso svojou aktuálnou maliarskou tvorbou v konfrontácii s autormi štiavnickej 
moderny, miniprofil autorov Gwerk/Kollár/Pituk. Deti sa zoznámili so žánrom digitálnej kresby 
a svojimi námetmi sa stali spolutvorcami nového diela. Súčasťou tvorivej dielne bola aj prezentácia 
troch maliarov štiavnickej moderny Gwerk/Kollár/Pituk. 
Termín: 24.10.2019 /8.00 – 11.30/ 
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Cieľová skupina : 4. ročník, cca 20 detí  
Kde: ZŠ J. Kollára 
 

Spoločné stolovanie 
Výtvarníčka, maliarka sa predstavila so svojou aktuálnou tvorbou. Lektorka priblížila deťom žáner 
zátišia. Súčasťou prezentácie bol aj mini - profil troch štiavnických maliarov Gwerk/Kollár/Pituk 
s akcentom na ich spracovanie zátišia. Pod vedením lektorky vznikne skupinová veľkoformátová 
maľba, kde deti vytvoria veľké maľované zábavné zátišie z vtáčej perspektívy.   
Lektor: Bc. Nikoleta Šušovicová, spolupráca Ing. arch. Iveta Chovanová 
Termín: 28.10.2019 
Cieľová skupina:  4. a  5. ročník, 20 detí 
Kde: ZŠ J. Kollára 

 
Detaško galérie - vernisáž  výstavy 
Prezentácia kolekcií diel projektu s komentovanými prehliadkami účastníkov tvorivých dielní 
a workshopov. Miniprezentácia troch maliarov štiavnickej moderny Gwerk/Kollár/Pituk. 
Termín: 28.11.2019 
Cieľová skupina: Deti, pedagógovia ZŠ J. Kollára a iných škôl, rodičia, obyvatelia sídliska Drieňová, 
široká verejnosť   
Počet hostí: 160  
 

Ateliér: Urban legends 

Séria víkendových kurzov plenéristickej maľby pre verejnosť.                                                                          

Podujatia sa uskutočnili v termínoch: 29.3. – 30.3.2019, 5.4. – 6.4. 2019, 6.9. – 7.9. 2019.                  
Účastníci kurzov pod vedením lektorov, profesionálnych umelcov a pedagógov absolvovali lekcie 
plenéristickej maľby a samostatne tvorili na periférii mesta v areáli bývalého banského závodu 
Zigmund šachta. Výsledky – kolekcia diel, ktoré vznikli počas podujatia boli nainštalované pre 
verejnosť vo foyeri Kina Akademik. Výstava potrvá do 2.2.2020.  

Počet účastníkov podujatia: 60 /dvojdňové kurzy/ + lektori.                                                                        
Na vernisáži výstavy sa zúčastnilo 65 hostí. Výstavu priebežne od jej otvorenia navštevujú hostia Kina 
Akademik.   

Rýchlokurz múzejného agenta 
Worshopy na základných školách J. Kollára a J. Horáka  v Banskej Štiavnici, Maximiliána Hella v 
Štiavnických Baniach a Základná škola, Svätá Anton. Deti sa naučili základné pojmy, ktoré musí vedieť 
múzejník a doniesli si z domu predmety, ktoré považovali  za „staré“, vhodné do múzea. Spoločne s 
lektormi spracovali  dokumentačnú kartu predmetu a vystavili v školskom múzeu.  Spolu sa na 
aktivitách zúčastnilo 193  detí a pedagógov.  
Autor aktivity: Ing. Magdalena Sombathyová, Ing. Eva Hurtišová, PhD. 
Lektor: Ing. Emília Švecová, Ing. Petra Páchniková, Beata Babiaková 
Termín: 28.10.2019 
Cieľová skupina:  3. -  5. ročník, 193  detí a pedagógov sa zúčastnilo na aktivitách 
              

6.3. 12 Účasť na seminároch a konferenciách 

Odborný  seminár, Envirohry , 26.9 2019, Zemianska Olča- SEV SAŽP Dropie 

Danube Day 2019, 27.6.2019, Bratislava 
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Deň otvorených dverí MŽP SR, 11.5.2019, Bratislava 
 
24. sympózium Z dejín farmácie, poštovné múzeum v Banskej Bystrici 
 
Konferencia Etnológ a múzeum, XXIII ročník. Novohradské múzeum , Lučenec 
Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989, 24.-26.9.2019 
 
Akvizície a deakvizície, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica 
 

25. medzinárodná konferencia ICOM , Kyoto 2019, od 1.9.2019, Téma Múzeá ako kultúrne centrá – 

budúcnosť tradície, sekcia CIMUSET – konferencie sa zúčastnil PhDr. Jozef Labuda, CSc. a vystúpil 

s prednáškou o environmentálnej výchove v podmienkach SBM; pozitívna prezentácia rezortu MŽP 

SR a SBM, takmer 4.000 účastníkov z celého sveta. Vystúpenie v rámci sekcie CIMUSET. 

6.4 EDIČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ  

6.4.1 Edičná činnosť 
 
Názov: Zborník Slovenského banského múzea, roč. 26 
Zostavovateľ: PhDr. Jozef Labuda, CSc., Mgr. Adriana Matejková, PhD. 
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici každé dva roky vydáva Zborník Slovenského banského 
múzea. J. Labuda v spolupráci s A. Matejkovou zabezpečili edíciu ďalšieho čísla zborníka SBM s číslom 
26, ktorá slúži odbornej a laickej verejnosti. Publikované príspevky odborných pracovníkov múzea 
a ďalších celoslovenských inštitúcií,  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.  
 

6.4.2 Propagácia múzea 

Propagáciu múzea smerom k návštevníkovi sa realizovala predovšetkým aktivitami: 
-prezentácia zbierkového fondu v stálych expozíciách a prostredníctvom aktuálnych výstav,  
- organizácia podujatí s medzinárodnou účasťou (výstava My sa nevieme sťažovať nahlas), 
- spolupráca s odbornými organizáciami, spolkami, združeniami, 
- publikovanie odborných článkov, prednášková činnosť, prezentácie, odborná spolupráca, 
- propagácia podujatí a činnosti múzea v médiách, 
-prezentácia na celoslovenských aj zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu (OOCR-RBŠ) 
- vydávanie Kalendária, informačných materiálov k expozíciám a aktuálnym výstavám, 
-redesign manuálu 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, ...  
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7 NÁVŠTEVNOSŤ A MARKETING  

7.1 VYHODNOTENIE NÁVŠTEVNOSTI ZA ROK 2019 
Návštevnosť expozícií je jedným z rozhodujúcich zdrojov vlastných príjmov Slovenského banského 

múzea, a preto jej sledovaniu a operatívnemu prijímaniu potrebných rozhodnutí venuje vedenie 

múzea veľkú pozornosť.  

Rok 2019 KAMM GJK MIN SZ NZ BMP GLANZ MICH HAND Spolu 

Január 44 108 139 405 298 48 0 238 20  

Február 147 185 337 772 620 349 0 609 108  

Marec 533 152 485 1711 1176 1746 0 764 220  

¼  roka 724 445 961 2888 2094 2143 0 1611 348  

Apríl 683 559 508 2419 1905 3700 0 1004 299  

Máj 1049 410 737 3363 2683 5805 287 1154 128  

Jún 1404 498 1204 3238 3040 8014 266 1245 87  

½ roka 3136 1467 2449 9020 7628 17519 553 3403 514  

Júl 1644 623 1118 4420 5009 9343 522 3018 258  

August 1720 863 1398 5239 6124 10869 543 3559 455  

September 557 455 724 2952 2471 3916 290 1180 30  

¾ roka 3921 1941 3240 12611 13604 24128 1355 7757 743  

Október 0 581 858 2675 2066 4487 233 1251 117  

November 
0 419 532 1452 1231 1533 183 752 65  

   December 0 327 211 835 379 615 15 523 289  

Spolu: 

I.-XII. 2019 
7781 5180 8251 29481 27002 50425 2339 15297 

2076 
147832 

Spolu: 

I.-XII. 2018 
8859 6003 7452 33 502 24773 47332 2869 13927 

2120 
146837 

Rozdiel: -1078 -823 +799 -4021 +2229 +3093 -530 +1370 
-44 

+995 

Vysvetlivky: KAMM – Kammerhof, GJK – Galéria J. Kollára, MIN – Mineralogická expozícia, SZ – 

Starý zámok, NZ – Nový zámok, BMP – Banské múzeum v prírode, GLANZ – Dedičná štôlňa 

Glanzenberg, MICH – Štôlňa Michal, HAND – Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku 

,Handlová 
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V roku 2019 navštívilo Slovenské banské múzeum 153 882 návštevníkov, oproti roku 2018 je to 

nárast o 904 návštevníkov, čo predstavuje oproti vlaňajšiemu roku nárast približne o 0,59 %. 

V celkovej návštevnosti 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, Noci z Nového zámku, Stretnutie generácií, Štjavnycký vjanočný jarmok a iné 

podujatia organizované SBM.  

NÁVŠTEVNOSŤ 2019 2018 2017 2016 2015 

Expozície + výstavy + 

podujatia 
153882 152 978 142 539 132 297 112 745 

 
V percentuálnom vyjadrení pokles dosiahli expozície: Baníctvo na Slovensku, Kammerhof (-12,17 %), 
Štôlňa Glanzenberg (-18,47 %), ktoré boli z objektívnych dôvodov časť roka zatvorené, čo sa prejavilo 
aj na návštevnosti. Pokles zaznamenali aj expozície Starý zámok (-12 %), Galéria J. Kollára (-13,71 %) 
a Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová (-2,08%). V percentuálnom vyjadrení 
najvýraznejší nárast návštevnosti zaznamenala Mineralogická expozícia, Berggericht (10,72 %). 
V počte osôb najväčší nárast zaznamenala expozícia: Banské múzeum v prírode a to v počte 3093. 
Expozícia Nový zámok zaznamenala nárast návštevnosti 9 %. 

Vyhodnotenie tržieb zo vstupného za rok 2019. 

2018 KAMM GJK MIN SZ NZ BMP GLANZ MICH HAND Spolu 

Január 111 101 354 1576,5 669 132 0 112,50 24  

Február 262 209,5 744 3293,5 1356 1436 0 282 102,90  

Marec 678 198 926 6166 2527 7895 0 358 224,10  

¼  roka 1051 508,5 2024 11036 4552 9463 0 752,5 351  

Apríl 985 290 1058 9617,5 3687 16098 0 494 289  

Máj 1826 571 1290 12032,5 5495,5 22598 1588 550 120,30  

Jún 2012 526,5 1859 12053 5698,5 30680 1372 605,5 85,50  

½ roka 4823 1387,5 4207 33703 14881 69376 2960 1649,5 494,8  

Júl 3306 1026,5 2494 18922 11056,5 45455 2722 1427 359  

August 2491 1287 3140 22792 13578 54404 2808 1656 533,90  

September 817 593,5 1331 11889,5 5275,5 20131 1482 563 42,50  

¾ roka 6614 2907 6965 53603,5 29910 119990 7012 3646 935,40  

Október 0 441,5 1274 10222 3803,5 20436 1332 602 116,60  

November 0 592,5 905 6101,5 2347 8406 1030 364,5 71,60  

December 0 131 419 2875 853,5 3288 85 243 278  

I.-XII.2019 

tržba v € 12488 5968 15794 117541 56347 230959 12419 7257,5 
 

2247,40 461020,40 

I.-XII.2018 12672,01 4744,50 11675,50 76425,92 35186,70 157496,00 13440,50 6532,50  318173,63 
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tržba v € 2257,10 

Rozdiel: -184,01 +1223,5 +4118,5 +41115,08 +21160,3 +73463 -1021,5 +725 -9,70 +142846,77 

Vysvetlivky: KMF – Kammerhof, GJK – Galéria J. Kollára, MIN – Mineralogická expozícia, SZ – Starý 

zámok, NZ – Nový zámok, BMP – Banské múzeum v prírode, GLANZ – Dedičná štôlňa Glanzenberg, 

MICH – Štôlňa Michal, HAND – Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku ,Handlová 

Tržby zo vstupného 2019 2018 2017 2016 2015 

Tržby spolu 469 513,70€ 328 108,33€ 290 000,18€ 258 869,76€ 218 649,38€ 

 
Slovenské banské múzeum v roku 2019 utŕžilo zo vstupného do svojich expozícií  468 513,20 €, čo je 

oproti roku 2018 nárast o 141 405,37 € a o 43,1 %. 

Medzi významné faktory vytvárania vzťahu k múzeu už od útleho detstva patrí aj projekt Škola v 
múzeu, ktorý sa konkrétne a pravidelne realizuje v remeselníckej Dielničke v Kammerhofe, vedenej 
Mgr. Annou Ďuricovou, ale aj v Ekodielničke v expozícii v Handlovej, alebo v Mineralogickej expozícii 
prostredníctvom Interaktívneho múze a Geobádateľne. 
 
Prehľad návštevnosti na podujatiach Školy v múzeu – (Hráme sa na remeselníkov) v roku 2019 a 
porovnanie s rokmi 2018,2017,2016,2015,2014 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 

2015 871 1017 56 26 447 - 863 3368 

2016 855 1279 75 0 459 - 1211 3987 

2017 782 1025 90 28 526 - 1440 4091 

2018 769 697 56 2 432 - 1503 3736 

2019 849 1080 48 0 619 - 1840 4713 

 

Návštevnosť expozícií SBM počas LTS- mesiace máj až október 2019 bola 120 390 návštevníkov, čo 
bolo o 3165 návštevníkov viac ako za rovnaké obdobie v roku 2018 (117 225), čo predstavuje nárast o 
+2,7%. Slovenské banské múzeum dosiahlo za obdobie máj - október 2019 tržby v expozíciách vo 
výške 377 077 €, čo predstavuje nárast o 117 168,97 € oproti tržbám za rovnaké obdobie v roku 2018 
(259 908,03 €), čo predstavuje nárast o +45,08%. 
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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 2019 múzeum využilo mimorozpočtové zdroje prostredníctvom 3 projektov. Na 

podporu organizovania kultúrnych akcií bol podaný projekt na Banskobystrický samosprávny kraj, 

ktorý bol podporený sumou 600 €. Projekt „Kultúrny rok v Slovenskom banskom múzeu 2019“ 

podaný na mesto Banská Štiavnica, bol podporený vo výške 850 €. Prostredníctvom projektu bola 

podporená realizácia troch podujatí organizovaných SBM („Dušičky z Nového zámku“, „Stretnutie 

generácií“ a  „Štjavnycký vjanočný jarmok“). Tretím projektom bol projekt v rámci dotačného 

systému Environmentálneho fondu. Prostredníctvom projektu s názvom Inovácia expozície Baníctvo 

na Slovensku v objekte Kammerhof, I. etapa boli realizované inovačné aktivity v sume 104 945,60 €.

  

Slovenské banské múzeum v spolupráci s Občianskym združením Iniciatíva za živé mesto 

realizovala cez dotačný systém Fondu na podporu umenia 3 projekty: 22. ročník Festivalu kumštu 

remesla, podporený v celkovej výške 4 000 €, projekt Pod betlehemskou hviezdou, podporený v 

celkovej výške 3 000 € a 22. ročník Festivalu kumštu remesla- programová časť nebol podporený. 

V roku 2019 sa realizovali aj 2 projekty podporené Mestom Banská Štiavnica (podpora vo výške 500 

€) a Banskobystrickým samosprávnym krajom (podpora vo výške 700 €) - realizácia 22. ročníka 

Festivalu kumštu remesla a zábavy. 

Slovenské banské múzeum sa prostredníctvom Zmluvy o partnerstve, 285/2018/2 zo dňa 

25.10.2018, s Mestom Banská Štiavnica, bolo v roku 2019 partnerom pri projekte Mesto kultúry 2019 

a to prostredníctvom aktivít: výstava Príbeh značky Pleta, Gwerkománia, Rýchlokurz múzejného 

agenta, Detaško galérie a Ateliér: Urban legends, ale aj prednášky Trať mládeže v Banskej Štiavnici 

a popularizačné články Banskoštiavnickí baníci v období socializmu. Aktivity boli podporené sumou vo 

výške 41 060 €. 

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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9  KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

     Podľa zákona NR č. 10/1996 Z. z. o kontrole štátnej správe, zákona NR č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite v znení neskorších predpisov, Smernice Slovenského banského múzea (SBM) 

č.1/2012 o kontrolnom systéme Slovenského banského múzea a Smernice SBM č. 2/2012 na 

zabezpečenie a výkon vnútornej kontroly SBM boli vykonané kontrolné činnosti podľa Plánu 

kontrolnej činnosti na rok 2019 schváleného riaditeľom SBM dňa 17.1.2019. Kontrolnou činnosťou 

bola poverená Ing. Petra Páchniková. 

      Podľa Plánu kontrolnej činnosti na rok 2019 boli schválené a vykonané 4 kontroly a 1 mimoriadna 

kontrola v rámci vnútornej kontroly SBM.  

Kontroly boli zrealizované:  

- na Ekonomickom odbore: 2 kontroly zamerané nasledovne: kontrola plnenia dohôd o pridelení 

a používaní motorových vozidiel na služobné účely; kontrola plnenia komisionálnych zmlúv za 

I.Q/2019 

-     v mesiaci august – september prebehla kontrola stavu pokladní, dodržiavania odvodov  

      a evidenciu pokladničnej knihy na základe Opatrenia č. MF/007021/2018-32 a Dodatku    

      č.5. k Smernici SBM č.1/2009 článok 5 v expozíciách: Berggericht - Mineralogická  

      expozícia - Informačné centrum, Banské múzeum v prírode, Nový zámok, Starý zámok,  

      Galéria Jozefa Kollára, Kammerhof - Baníctvo na Slovensku  

- v Kancelárii riaditeľa SBM: 2 kontroly zamerané nasledovne: kontrola zverejňovania zmlúv 

v centrálnom registri zmlúv a zverejňovania objednávok a faktúr na webstránke SBM; kontrola stavu 

stravných lístkov, nároku na stravné lístky podľa Zákonníka práce 

       Vykonanými kontrolami v kontrolovaných subjektoch bol zistený nedostatok v kontrole č.3/2019 

a to pri plnení vyplývajúcom z komisionálnych zmlúv za obdobie I.Q/2019. 

     V roku 2019 bola podaná 1 sťažnosť, ktorá nebola vyhodnotená v roku 2019, nakoľko podanie 

sťažnosti bolo v mesiaci december 2019. 

      V roku 2019 v Slovenskom banskom múzeu bola vykonaná kontrola orgánom vnútorného auditu 

Ministerstva životného prostredia SR 

 
 

 

 

 



 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA BANSKÁ 
ŠTIAVNICA ZA ROK 2019 

 

46 
 

10  VYMEDZENIE OKRUHU UŽÍVATEĽOV 

Najpočetnejšiu skupinu využívateľov služieb múzea patria návštevníci stálych expozícií. V roku 2019 

navštívilo 8  stálych expozícií múzea 147 832 návštevníkov, čo je o 995 osôb viac ako v roku 2018. . 

Návštevníci majú možnosť vybrať si sprevádzanie s lektorským výkladom, alebo individuálnu 

prehliadku s lektorským textom. v tlačenej podobe, vo viacerých prekladoch do cudzích jazykov.  

V prípade záujmu je možná prehliadka s odbornými pracovníkmi, ktorí môžu odborným výkladom 

návštevníka oboznámiť aj so špecializovanou problematikou. Veľmi obľúbenými sú špecializované, 

tematicky zamerané, prehliadky pre deti, či rodiny s deťmi, ktoré sa realizujú v projekte Škola v 

múzeu. Aktivity tohto dlhoročného projektu oslovujú p deti a mládež zo všetkých  typov školských 

zariadení. Program sa prispôsobuje výberu zo širokej ponuky tak aktivít v rámci expozícií, ako aj 

programu  tvorivých aktivít aktivity v Dielničke v Kammerhodfe a Ekodielničke v Handlovej.   

Záujemcovia o štúdium jednak využívajú knižnicu a archív múzea, kde môžu študovať pramenné 

materiály z rôznych oblastí, ktoré múzeum dokumentuje, majú možnosť pracovať aj so zbierkovým 

fondom. 

 Vďaka tomu, že múzeum má svoje expozície v  objektoch zaradených medzi pamiatky Svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, sú tieto zaujímavé pre cestovné kancelárie, informačné 

kancelárie i rôzne informačné turistické portály a zaraďujú ich do svojich katalógov a na stránky 

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,  v roku 2019 aj na natáčanie filmov. V prípade jednotlivcov sa veľkej obľube teší Starý 

zámok, ako miesto svadobných 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, napríklad 

Slovenská agentúra životného prostredia a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Veľmi 

dôležitá spolupráca je s Mestom Banská Štiavnica. Spoločne prevádzkujeme informačnú kanceláriu a 

pravidelne spolupracujeme pri podujatí v meste ako partneri.  

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. Poskytuje aj ucelený systém vzdelávania a environmentálnej 

výchovy formou výchovno-vzdelávacích programov pre verejnosť. 

10.1  ODBORNÁ, METODICKÁ A PORADENSKÁ SPOLUPRÁCA 
Medzinárodná spolupráca 

DBM Bochum  
Múzeum Rudnik Samobor, Chorvátsko 
Múzeum Albuernus  Maior, baňa Cataleina Molesti, Múzeum zlata Brad 
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Pri riešení vedecko-výskumnej, expozičnej, výstavnej, environmentálnej a edičnej činnosti 

spolupracuje múzeum s týmito inštitúciami: 

- 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,  

- Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica,  

- Múzeum mincí a medailí Kremnica,  

-             Múzeum Smižany, 

- Tekovské múzeum Levice,  

- Západoslovenské múzeum Trnava,  

- Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň,  

- Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen,  

- Múzeum vo Svätom Antone,  

- Banícke múzeum Rožňava,  

- Hontianske múzeum a galéria Šahy,  

- Slovenská národná galéria Bratislava,  

- Štátna galéria Banská Bystrica,  

- Nitrianska galéria Nitra,  

- Slovenský banský archív Banská Štiavnica,  

- Slovenský národný archív Bratislava,  

- Štátny okresný archív Banská Štiavnica,  

- Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied Nitra,  

- 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,  

- Slovenská banícka spoločnosť Banská Bystrica,  

- Hlavný banský úrad Banská Štiavnica,  

- Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Banská Štiavnica,  

- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 

- 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,  
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- Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava,  

- Fakulta architektúry Technická univerzita  Bratislava,  

- Akadémia výtvarných umení Banská Bystrica,  

- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a ďalšie 

Práce v odborných komisiách a poradných orgánoch 

ZMS - Etnologická komisia 
            Odborná komisia pre vzdelávanie 
            Únia múzeí v prírode 
            Odborná komisia pre zbierky  dejín techniky múzeí 
MK SR – Múzejná a galerijná rada pri MK SR /J. Labuda/ 
 
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.  

Spolupráca s mediálnymi partnermi 

Propagácia múzea sa v roku 2019, podobne ako v predchádzajúcom období, zamerala na prezentáciu 

v čo najširšom spektre miestnych, regionálnych i celoštátnych periodík, mediálnu spoluprácu. Na 

miestnej úrovni je už tradične osvedčeným a najlepším partnerom týždenník Štiavnické noviny. 

10.2  MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 

Súťaž výstavných prác: „My sa nevieme  sťažovať nahlas – Mám plán B “, 21. 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: Berggericht 

Doba trvania: 11.04.2018 –16..6.2018 

Téma 21. ročníka medzinárodnej súťaže „Máme plán B“ oslovila predovšetkým detských autorov. Do  
súťaže sa zapojilo  130 škôl z celého Slovenska, ale aj z Maďarska, Česka, Slovinska, ktoré poslali 1140 
prác .  Tvorili najmenšie deti – škôlkári,  žiaci študenti  a aj dospelí. Tradične vysokú úroveň mali 
kolekcie prác zo základných umeleckých škôl. Porota udelila až 67 ocenení v ôsmych kategóriách, 
ktoré odovzdala počas vernisáže výstavy.  

25. medzinárodná konferencia ICOM , Kyoto 2019, od 1.9.2019, Téma Múzeá ako kultúrne centrá – 

budúcnosť tradície, sekcia CIMUSET 
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Prednáška PhDr. Jozef Labuda, PhD., Environmentálna výchova v podmienkach SBM, následne 

príspevok o podujatí v časopise Pamiatky a múzeá č.4 2019. 

11  HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV ORGANIZÁCIE 

Slovenské banské múzeum na základe svojej zriaďovacej listiny plnilo aj v roku 2019 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. 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.  
a, Pre ústredný orgán múzeum zabezpečilo : 
-plnenie stratégie trvalo udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky, kde sa sústreďovalo 
hlavne na rozvoj školskej i mimoškolskej výchovy a vzdelávania, environmentalistiky, 
environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a environmentálne prospešných aktivít 
mládeže a občanov. 
-zorganizovalo podujatia venované svetovým a medzinárodným dňom  - Svetovému dňu vody, 
Svetovému dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí, Svetovému dňu životného prostredia, Dňom 
európskeho kultúrneho dedičstva a Týždeň vedy a techniky. 
- účasť na Dňoch Dunaja, Dni otvorených dverí MŽP SR 
b, Pre ostatné organizácie verejnej správy  múzeum zabezpečilo: 
- 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, 
c, Pre rôzne typy škôl  a  verejnosť zabezpečilo: 
-           výchovno-vzdelávacie akcie, prednášky, vedomostné kvízy, premietanie filmov s environmen- 
tálnou tematikou, organizovalo ponuku programov environmentálnej výchovy pre školy prostredníc-
tvom projektu „Škola v múzeu“, a to programov Tvorivé dielne (Hráme sa na remeselníkov, Letná 
škola v múzeu, Ekodielnička), Poznaj a chráň (okresná súťaž), Čo nám tu zanechalo baníctvo, Živá 
galéria, Tajomstvo Nového zámku, Výroba fajok a betlehemských figuriek, aktivity projektu Banská 
Štiavnica mesto kultúry 
d) Pre širokú verejnosť múzeum zabezpečilo:   
-     výpožičné služby knižnice:  výpožičky prezenčné: 92 ks,  výpožičky absenčné: 120 ks; MVS: 19 ks; 
počet čitateľov: 231. 
-     sprístupňovanie archívnych fondov a zbierok: vyhľadávanie v archíve pre 42 stránok, 36 
materiálov bolo vypožičaných, z toho 3 prezenčne. V registratúrnom stredisku sa realizovalo 
vyhľadávanie pre 56 stránok. Z čoho bolo 33 výpožičiek, 27 prezenčných. 
-  výpožičky zbierkových predmetov - do evidencie „Zmluvy o výpožičke“ bolo zaevidovaných 12  

zmluvy s rôznymi organizáciami, ktoré si vypožičali 467 ks zbierkových predmetov na rôzne 

výstavy a iné prezentačné účely. SBM si vypožičalo na svoju výstavnú a expozičnú činnosť od 6 

organizácií a súkromných osôb 136 ks predmetov. 
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SBM prijalo na základe 2 zmlúv do úschovy – 10 ks predmetov, ďalej bolo vyhotovených 22 Dohôd 

o publikovaní, fotografovaní a filmovaní . 

- poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) boli vybavené 4 žiadosti 
týkajúce sa informácií o múzejných a archívnych zbierok 
 
Zoznam použitých skratiek 
 
BBSK- Banskobystrický samosprávny kraj 
BBSK – POS - Banskobystrický samosprávny kraj, Podsitnianske kultúrne stredisko 
BMP- Banské múzeum v prírode 
DBŠP- dohoda o brigádnickej práci študenta 
DOPČ – dohoda o pracovnej činnosti 
DOVP- dohoda o vykonaní práce 
ESEZ – elektronický systém evidencie zbierok 
GJK – Galéria Jozefa Kollára 
GEO –Geobádateľňa 
HAND – Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová 
HBP –Hornonitrianske bane Prievidza, a. s 
GLANZ – Glanzenberg dedičná štôlňa 
KMF- Kammerhof 
MICH – Michal štôlňa 
MIN – Mineralogická expozícia 
MK SR –Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NH - zbierkový fond Nová história 
NZ – Nový zámok 
PHÚ – Plán hlavných úloh 
RS – Registratúrne stredisko 
SAŽP- Slovenská agentúra životného prostredia 
SAV – Slovenská akadémia vied 
SBC – Slovenská banská cesta 
SBM- Slovenské banské múzeum 
SMOPaJ –Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
SH - zbierkový fond Stará história 
SNM – Slovenské národné múzeum 
SŽC – Slovenská železná cesta 
SZ - Starý Zámok 
TU Košice – Technická univerzita Košice 
UH – zbierkový fond Umelecká história 
ÚP - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
VO – útvar vlastnej ochrany 
ZMS – Zväz múzeí na Slovensku 


