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PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA NA ROK 2020 
 

JUBILEUM MÚZEA – 120 ROKOV MÚZEJNÍCTVA V BANSKEJ ŠTIAVNICI 

  

  

     

Por. 

číslo 
Názov úlohy (stručná anotácia) 

Zdôvodnenie 

realizácie úlohy 

Zodpovedný 

riešiteľ/ 

realizátor 

Termín 

splnenia 

úlohy 

Forma výstupu  

I. KONCEPCIE, PROGRAMY, METODIKY      

I.1. Program transformácie starých banských diel  

na objekty cestovného ruchu                                       

Aktívna spolupráca na realizácii projektov Slovenská 

banská cesta a Slovenská železná cesta                                                                       

Starostlivosť o staré banské diela - Šachta Maximilián, 

Šachta Nová 

Riešenie v spolupráci so Združením historických miest 

a obcí SR, MH SR, Združením banských spolkov a 

cechov SR 

                           

Spolupráca 

pri projektoch 

dokumentácie, pro

pagácie 

a starostlivosti 

o montánne 

pamiatky 

Labuda                 

Michna   

 

1-12/20 

Aktívna účasť 

 na aktivitách  

a zasadnutiach 

orgánov SBC, 

SŽC. Starostlivosť 

 o zverené staré 

banské diela. 

III. VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE     
 

III.1. Prezentácia stálych expozícií                               
Banské múzeum v prírode                             

Berggericht- Mineralogická expozícia                              

Dedičná štôlňa Glanzenberg                                  

Galéria Jozefa Kollára                                     

 Kammerhof- expozícia Baníctvo na Slovensku                                                                

Nový zámok                                                                

Starý zámok                                                            

Uhoľné baníctvo na Slovensku, Handlová 

Z. č.206/2009,Z.z  
§ 8, sprístupňova-

nie zbierkových 

predmetov a zbie- 

rok a historických 

objektov v správe 

múzea 

 Michna                     

Jancsy                           

Chovanová   

Sombathyová                            

Harvan                          

Mihoková 

1-12/20 

 

Program stálych 

expozícií. 

III.2. Výstavná činnosť Z. č.206/2009,Z.z  
§ 15, sprístupňova-

nie zbierkových 

predmetov a 

zbierok  

 1-12/20 Výstavy pre 

odbornú a laickú 

verejnosť. 



2 
 

III.2.1. Tušenie svetla, Jaro Varga, Lucia Tkáčová 

Výstava tematizuje dielo vedca a spisovateľa Jozefa 

Součka 

  

Aktivita v rámci 

projektu Zlaté časy 

Chovanová 12/19-03/20 

 

Autorský projekt , 

aktivita Mesto 

kultúry banská 

Štiavnica  

III.2.2. Výstavný projekt Open call 1 Prezentácia tvorby Chovanová   

Externý kurátor 

03-06/20 Výstava  

 

III.2.3. Juliana Mrvová 

maľby a kresby, prevažne veľkých formátov, s 

presahmi do site-specific diel a inštalácie. 

Prezentácia tvorby 

súčasnej autorky 

Chovanová   

Externý kurátor 

06/ -09/20 Výstava  

 

III.2.4. SBM a jeho zbierkové klenoty 

120 rokov vzniku múzejníctva v Banskej Štiavnici 

Prezentácia 

najvýznamnejší 

zbierkových 

predmetov SBM 

 

Labuda 

Sombathyová 

Harvan  

Denková 

Jancsy 

Chovanová 

Lužina   

Matejková 

06 - 12/20 

 

Výstava  

Kolokvium 

III.2.5. Kremeň kráľ minerálov 

Výstava SNM, doplnená zbierkovými predmetmi z 

SBM 

Prezentácia 

významnej časti 

zbierkového fondu 

SBM 

Jancsy 

 

08-12/20 Prevzatá výstava, 

doplnená 

exponátmi z SBM 

III.2.6. Výstavný projekt Open call 2 Prezentácia tvorby Chovanová   

Externý kurátor 

09-12/20 Výstava  

 

III.2.7. Jaroslav Augusta 

Cieľom projektu je pripomenúť verejnosti maliarsku 

a pedagogickú činnosť Jaroslava Augustu 

Prezentácia 

významnej 

osobnosti kultúry 

a jeho diel, 

zbierkových 

predmetov SBM 

Chovanová 

Matejková 

012/20-03/21 

 

Výstava  

 

III.3. Banskoštiavnický geopark                                      

Prezentácia a starostlivosť o náučnú geologickú 

expozíciu 

 v BMP, náučnú propagačnú expozíciu  

v Berggerichte. Úzka spolupráca so sekciou 

Geológie a prírodných zdrojov MŽP a samosprávou 

regiónu Banská Štiavnica v súlade 

 s uznesením Vlády SR č. 740/2008 

Uznesením Vlády 

SR č. 740/2008 

Michna 

Jancsy 

Harvan 

Labuda 

01-12/20 Prezentácia  a 

starostlivosť o 

zverené objekty v 

rámci SBM.  
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III.4. Archeologický výskum pravekého a stredovekého 

baníctva na Slovensku                                          

Výskum prispeje k objasneniu počiatkov baníctva na 

Slovensku                                     

Archeologický výskum lokality Staré mesto -

Glanzenberg, 

 38 sezóna                                    

Mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica,                                                   

Banské regióny Slovenska                                         

Záchranné archeologické výskumy vyplývajúce  

zo zákona 49/2002 z. O ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov. 

Z.č.49/2002,Z.z. Labuda             

MKSR                   

Mesto Banská 

Štiavnica           

AÚ SAV Nitra 

01-12/19 

01-12/20 Nálezové správy, 

Doplnenie 

expozícií, štúdia, 

prednášky na 

domácich a 

zahraničných 

konferenciách, 

univerzitách. 

Tlačoviny, 

propagačné 

materiály, 

web stránka. 

III.5. Odborné, vedecké a materiálové štúdie                       

 k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym                     

 a etnografickým dejinám Banskej Štiavnice                

a banských miest Slovenska 

Materiálové a odborné vedecké štúdie, články,  

príspevky  

do Zborníka SBM. 

 Z. č.206/2009,Z.z  
§ 14, Vedecko-

výskumná činnosť 

  

 

III.5.1. Baníctvo na Slovensku, II. etapa                                                

Príprava inovácia expozície, spracovanie textov, 

doplnenie mapovou dokumentáciou a 

fotodokumentáciou. 

 

 Sombathyová 

Lužina 

Labuda 

Matejková 

Denková 

Chovanová 

Jancsy 

019-12/20 Scenár, II. etapa. 

Spracovanie 

podkladov, 

obrazového 

materiálu 

z historickej 

literatúry, 

archívov. 

III.5.2. Revitalizácia Náučnej geologickej expozície ( NGE) 

Revitalizácia a doplnenie expozície o zaujímavé 

zbierkové predmety,  

NGE ako súčasť 

Geoparku  Banská 

Štiavnica, 7 

obhliadok a 10 

náučno-informatív-

nych tabúľ 

Michna 

Hock 

Nižňanský 

01-12/20 scenár, projektová 

dokumentácia pre 

inováciu 

povrchovej 

expozície BMP 

III.5.3. Liturgické odevy, textílie a predmety v Slovenskom 

banskom múzeu                                                            

Prezentovanie zbierkového fondu SBM 

a zreštaurovanej zástavy s námet Adama 

a Evy(averz) sv. Floriána (reverz)   

Prezentácia 

a propagácia 

zbierkového fondu 

SBM širokej 

verejnosti. 

Matejková 

 

01-10/20  Katalóg 

III.5.4. Banskoštiavnickí baníci v období socializmu. Pohľad 

na každodenný pracovný život i voľnočasové 

aktivity. Sviatkovanie rodín baníkov v období 

socializmu. 

Dokumentácia 2. 

polovice 

20.storočia. 

Denková 01-12/20 Štúdia, príspevok 

na konferenciu 
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III.5.5. Banícky odev v zbierke SBM 

Dokončenie niekoľkoročného výskumu do 

komplexného výstupu – monografie. 

Prezentácia 

a propagácia 

zbierkového fondu 

pre širokú 

verejnosť 

Denková 01-12/20 Spracovanie 

viacročného 

výskumu do 

monografie. 

III.5.6. Textilný priemysel v Banskej Štiavnici v rokoch 

1918-1949. 

Textilný priemysel v Banskej Štiavnici zabezpečoval 

pracovné miesta pre ženy baníkov. V sledovanom 

období – do znárodnenia, fungovala niekoľko firiem 

napr. Schindler, Erika, Slovanka 

Dokumentácia 

1.polovice 

20.storočia 

Harvan 01-12/20 Výskum, výstup – 

štúdia, 

popularizačné 

články 

III.5.7 Rukopisné liturgické spevníky z Banskej Štiavnice 

z 18.-19.storočia 

Prezentácia reštaurovania historických rukopisných 

spevníkov z fondu SBM a lyceálnej knižnice. 

Charakteristika 

a analýza 

rukopisnej 

pamiatky, 

obsahová analýza 

textov. 

Matejková 01-06/20 Štúdia, prezentácia 

na medzinárodnej 

konferencii. 

III.5.8. Primárne a sekundárne rudné minerály v zbierkach 

SBM 

Spracovanie časti zbierkového fondu 

Prezentácia 

a propagácia 

zbierkového fondu 

pre širokú 

verejnosť 

Jancsy 01-12/20 Výskum, výstup – 

štúdia. 

III.5.9. Banícke múzeá, expozície, skanzeny a sprístupnené 

banské diela v Slovenskej republike 

 

Dokumentácia 

prezentácie 

baníctva na 

Slovensku 

Sombathyová 

Lužina 

Švecová  

01-12/20 Štúdia, príspevok 

do Montan revue 

III.5.10 Inovácia expozícií Galérie Jozefa Kollára Prezentácia 

a propagácia 

zbierkového fondu 

pre širokú 

verejnosť 

Chovanová 01-12/20 Scenár 

III.7. Nové expozičné celky  a ich inovácie  Z. č.206/2009,Z.z  

§ 8 Sprístupňova-

nie zbierkových 

predmetov a 

zbierok a historic-

kých objektov  

v správe múzea 

      

III.7.1. Kammerhof, inovácia expozície 2.etapa                                         

Inovácia expozícií v Kammerhofe, 2. etapa projektu 

inovácie a revitalizácie expozície baníctva, 

doplnenie interaktívnych programov, animácií 

Prezentácia 

a propagácia 

zbierkového fondu 

pre širokú 

Sombathyová  

Labuda 

Denková 

Chovanová 

01-12/20 

 

Inovatívne riešenia 

v expozícii,2. etapa 

k 120. výročiu 

múzejníctva 
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verejnosť Harvan   v Banskej Štiavnici 

III.8. Environmentálna výchova v podmienkach SBM 

Škola v múzeu                                                         

aktivity prebiehajúce v jednotlivých objektoch 

múzea                                                               

Kammerhof                                                             
Hráme sa na remeselníkov, remeselno-výtvarné 

tvorivé dielne   

Čo nám tu zanechalo baníctvo-Meranie kompasom, 

staré banské miery, Rozprávka o baníkovi Joškovi, 

Sprevádzajú nás obrázky, Pexeso, Hádaj čo je to?                                                      

Poskladaná história, rozšírenie netradičných 

prehliadok o históriu dopravy, úpravníctva a 

hutníctva, Ryžovanie zlata,  

Prázdninové tvorivé dielne  

Realizácia vzdelávacích programov v ZOO Bojnice                                

Galéria J. Kollára Živá galéria, kreslenie, 

maľovanie, pracovné listy k jednotlivým témam - 

Kráľovstvo galérie, Aj ja chcem byť maliar, Po 

stopách Jozefa Kollára, Aj svätci boli ľudia, Šifra 

majstra Stanettiho, Poklady kultúrnej krajiny, Art-

senior                          

 Berggericht  Poznajme bližšie našu Zem, 

vzdelávacie aktivity -  Určovanie mineralogických a 

petrografických vzoriek, Chránené minerály 

Slovenska, súťaž Poznaj a chráň 

Geobádateľňa -  aktivity pre školy a verejnosť                             

Starý zámok   Štiavničky – hlinené fajky 

 Nový zámok  Tajomstvá Nového zámku                 

Handlová- expozícia a Ekodielnička 

 Hráme sa na baníkov!         

Rezortná 

koncepcia 

environmentálnej  

výchovy, 

vzdelávania a 

osvety  

do roku 2025 

 

Ďuricová                                          

Sombathyová 

a pracovníci 

odboru 

múzejných 

činností      

 

01-12/19 Prehliadky výstav, 

besedy, 

vyučovacie 

hodiny, kvízy, 

remeselné tvorivé 

dielne, interaktívne 

prehliadky 

expozícií, 

určovanie 

minerálov, 

kreslenie, 

zachovávanie 

tradícií, vychádzky 

 do terénu, spojené 

 s kvízom, 

vypĺňanie 

pracovných listov, 

história baníctva 

hravou formou. 

  

 

 

III.9. Podujatia k Svetovému dňu Vody, Dňu Zeme, 

Medzinárodnému dňu múzeí a Svetovému dňu 

životného prostredia  

 Rezortná 

koncepcia 

environmentálnej  

výchovy, 

vzdelávania a 

osvety  

do roku 2025 

 

   Výstavy, exkurzie, 

kvízy, 

premietanie 

videofilmov. 

III.9.1. Svetový deň vody                                          

Podujatie pri príležitosti Svetového dňa vody vo 

Podujatie pre 

verejnosť, pri 

Lužina         

Mihoková 

03/20 Aktivity 

v expozícii 
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vybraných expozíciách príležitosti 

Svetového dňa 

vody 

Baníctvo na 

Slovensku 

a Uhoľné baníctvo 

na Slovensku 

III.9.2. My sa nevieme sťažovať nahlas     

Jubilejný 22. ročník medzinárodnej súťažnej 

prehliadky detskej a študentskej tvorby 

s environmentálnou tematikou, venovaný Dňu Zeme                                                       

Podujatie pre 

verejnosť, pri 

príležitosti 

Svetového dňa 

Zeme 

Chovanová 

Kováčová 

04-06/20 Výstava 

v priestoroch 

Berggerichtu 

III.9.3. Minizoo 

Zoologicko-ekologický výstava ku Dňu Zeme 

Podujatie pre 

verejnosť, pri 

príležitosti 

Svetového dňa 

Zeme 

Jancsy 04-05/2020  

III.9.4. Noc múzeí a galérií                                         

Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 

a galérií a Noci múzeí, spolupráca so ZMS 

Podujatie pre 

verejnosť, pri 

príležitosti 

Medzinárodného 

dňa múzeí a galérií 

Labuda   

Sombathyová          

Páchniková    

 

05/20 

 

Podujatie 

 s aktivitami 

v expozíciách 

  
 

III.9.5. Svetový deň životného prostredia                   

Podujatie pri príležitosti Svetového Dňa Životného 

prostredia vo vybraných expozíciách SBM, 

tematický výlet po východe Terézia žily 

Podujatie pre 

verejnosť, pri 

príležitosti 

Svetového dňa 

Životného 

prostredia 

Ďuricová     

Kucková 

06/20 Tvorivé dielne 

v Ekodielničke 

Dielničke v Kam-

merhofe, na, 

výstave My sa 

nevieme sťažovať 

nahlas, vychádzka 

III.10. Prezentácia a popularizácia SBM formou 

tradičných podujatí                                     
Organizovanie tradičných podujatí:  

Hravý Starý zámok (02/20)                  

Veľká noc v múzeu – Expozícia Uhoľné baníctvo na 

Slovensku, Handlová (03/20) 

Veľkonočné tvorivé dielničky (03/20)                                                                     

Festival kumštu, remesla a zábavy - 23. ročník 

(05/20)                                                     

Umenie na Trojici (6/20) 

Environmentálna burza (08-09/20)                                    

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (11/20)      

Stretnutie generácií (11/20)   

Dušičky z Nového zámku (10/20)               

 Štiavnický vianočný jarmok (12/20)               

Vianoce v múzeu - vianočný voňavý a tvorivý týždeň 

Spolupráca 

s Mestom Banská 

Štiavnic, OOCR 

Združením turizmu   

Labuda                                          

Páchniková         

Sombathyová    

 

02-12/20 

 

Medializácia SBM, 

udržiavanie 

remeselníckych  

a baníckych 

tradícií, práca 

 s mladou 

generáciou, 

podpora turizmu, 

netradičné aktivity 

v expozíciách 
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v múzeu (12/20)   

Vianoce v múzeu v Handlovej                                  

III.11. Participácia na podujatiach v regióne    
Zimomravenie (02/20)      

Festival peknej hudby(07/20)             

Festival Cap á l Est (8/20)                          

Štyri živly( 8/20) 

Salamandrové dni (9/20)                                                    

HUAJA (06/20)                                                                           

Dni európskeho kultúrneho dedičstva(9/20) 

Amplión( 09/20) 

Spolupráca 

s Mestom Banská 

Štiavnic, OOCR 

Združením turizmu   

Labuda 

Páchniková   

 

02-12/20 

 

Participácia 

 na podujatiach. 

  

III.12. Propagácia SBM                                            

 Propagácia novej turistickej sezóny.               

Informačné pútače expozícií SBM.                     

 Participácia na aktivitách "OOCR" a Združeniu 

turizmu Banská Štiavnica. Marketingový plán SBM - 

2020 

Základné úlohy  

nutné pre 

informovanosť 

a propagáciu 

o aktivít SBM   

Páchniková   01-12/20  Propagácia SBM, 

dotlač  

propagačného 

materiálu a 

marketingového 

plánu.  

IV.MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA  

 
    IV. MONITORING, 

INFORMATIKA A 

DOKUMENTÁCIA 

 IV.1. Konzervovanie a reštaurovanie zbierkových 

predmetov                                                                         
Podľa požiadaviek, priorít a stavu zbierok 

jednotlivých oddelení. 

Ochrana a starostlivosť o zbierkové predmety podľa Z. 

z. č.206/2009, § 13 

Z. č.206/2009, Z.z 

§ 13 

Ochrana 

a starostlivosť 

o zbierkové 

predmety  

Matejková               

a odborní 

pracovníci 

SBM 

01-12/20 Ochrana 

zbierkového fondu.                       

IV.2. Prvostupňové elektronické spracovanie zbierok 

získaných 

 v roku 2016, druhostupňové spracovanie zbierok 

do roku 2015 a budovanie informačného systému 

zbierkových predmetov SBM                              
Spracovanie zbierok podľa  Z. z. č.206/2009,  § 10 

Z. č.206/2009, Z.z  

§ 10 Odborná 

evidencia zbierko-

vých predmetov 

 a vyraďovanie 

zbierkových 

predmetov 

 

 

 

Marková 

a kurátori 

zbierkových 

fondov SBM 

01-12/20 Sprístupňovanie a 

využívanie 

kultúrneho 

dedičstva.                

IV.3. Budovanie informačného systému BACH- 

fotoarchív SBM                                                                            

Úloha vyplývajúca zo  Z. z. č.206/2009, § 10 

Z. č.206/2009, Z.z  

§ 10 Odborná 

evidencia zbierko-

vých predmetov 

 a vyraďovanie 

Babiaková ml.   

Štrbová  

01-12/20 Sprístupňovanie a 

využívanie 

kultúrneho 

dedičstva.           
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zbierkových 

predmetov 

IV.4. Revízia zbierkového knižničného fondu                                                  

Zbierkové fondy: Archeológia,                                                  

Banská technika  

Numizmatika   

Knižničný fond: Nová knižnica 

Z. č.206/2009, Z.z 

§ 11 Odborná 

revízia 

zbierkových 

predmetov  

Labuda 

Sombathyová 

Lužina 

Slezáková 

Denková 

Chladný 

Matejková 

Štrbová 

01-12/20 Sprístupňovanie a 

využívanie 

kultúrneho 

dedičstva.                

IV.5. Budovanie knižničného informačného systému KIS 

- MASK  

v knižnici SBM                                        
 Úloha vyplýva zo Z.Z. č.126/2015 o knižniciach. § 12 

§ 13 

 Z. č.126/2015 Z.z. 

o knižniciach. 

 § 12 a § 13 

Štrbová 01-12/20 Prvostupňová 

a druhostupňová 

evidencia kníh. 

IV.6. Inventarizácia archívneho fondu – Mestské 

múzeum 

Spracovanie osobného fondu Dr. Jána Jancsyho, 

spracovanie inventára  

 

Úloha vyplývajúca 

z Archívneho 

poriadku 

Matejková      

Hrnčiarová 

01-12/19  Usporiadanie 

fondu a Inventár 

fondu. 

IV.7. Kúpa zbierkových predmetov                                  

Nadobudnutie zbierkových predmetov podľa  Z. z. 

č.206/2009, 

§ 9 

Z. č.206/2009, Z.z,  

§ 19 Nadobúdanie 

zbierkových 

predmetov  

Odborní 

pracovníci 

SBM 

01-12/20 Rozšírenie 

zbierkového fondu.                        

V. EDIČNÁ PROPAGAČNÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ  
 

V.1. Propagačné materiály o SBM                                    
Tlač propagačných materiálov SBM. 

Základné úlohy  

nutné pre 

informovanosť 

a propagáciu 

o aktivít SBM   

Páchniková      

Chrústová 

 

01-12/20 Príprava 

podkladov  

do tlače, 

spracovanie 

kalendárií, 

propagačné 

materiály, letáky, 
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plagáty. 

V.2. Slovenské banské múzeum a jeho zbierkové 

klenoty 

Katalóg zbierok vydaný pri príležitosti 120 výročia 

vzniku múzejníctva v Banskej Štiavnici 

 

Z. č.206/2009,Z.z  
§ 14, vedecko-

výskumná činnosť  

a jej  prezentácia 

Labuda             

Sombathyová       

a kurátori 

zbierkových 

fondov 

01-12/20 Katalóg 

zbierkových 

unikátov SBM  

V.3. Argenti fodina 2020 

Príprava vydanie zborníka, spracovanie príspevkov.   

Z. č.206/2009,Z.z  
§ 14, vedecko-

výskumná činnosť  

a jej  prezentácia 

Labuda  

Harvan 

9-12/20 Editorské práce , 

spracovanie 

príspevkov 

z medzinárodnej 

konferencie 

VI. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ                 

Budú realizované len za predpokladu získania finančných prostriedkov 

 pridelením kapitálového transferu 

  

 

VI.1. Kammerhof  

II. etapa rekonštrukcie, obnovy nádvorí 

v Kammerhofe, vybudovanie oddychových zón 

a zázemia pre Dielničku. 

Z. č.206/2009, Z.z  

§ 8sprístupňova-

nie historických 

objektov v správe 

múzea 

Starostlivosť o pa-

miatky zapísané do 

zoznamu svetové- 

ho dedičstva 

UNESCO, 

pamiatky v MPR 

Banská Štiavnica 

Sombathyová        

Janovský 

 

03-12/20 

Zrekonštruovať 

areál – nádvoria, 

pre bezbariérový 

pohyb 

návštevníkov  

a vytvoriť 

oddychovú zónu 

s prvkami zelene 

v centre mesta 

VI.2 

 

 

 

 

Banské múzeum v prírode 

Riešenie odvodnenia a zabezpečenie statiky haldy, 

z dôvodu ochrany objektov povrchovej expozície 

BMP.. 

 

 

Z. č.206/2009, Z.z  

§ 8sprístupňova-

nie historických 

objektov v správe 

múzea, ochrana 

objektov 

 

  

Zamedzenie 

posunu pôdy na 

halde a ochrana 

objektov. 
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VI.3. 

 

 

 

 

Berggericht 

Sanácia svahov pri objekte 

Z. č.206/2009, Z.z  

§ 8sprístupňova-

nie historických 

objektov v správe 

múzea, ochrana 

objektov 

 

  

Zamedzenie 

posunu pôdy na 

svahu a ochrana 

objektov. 

VI.4. Nový zámok  

Výmena vstupného schodiska, úprava priestorov 

Z. č.206/2009,Z.z  

§ 8, 

sprístupňovanie 

historických 

objektov v správe 

múzea 

Starostlivosť o pa-

miatky zapísané do 

zoznamu svetové- 

ho dedičstva 

UNESCO, 

pamiatky v MPR 

Banská Štiavnica 

Janovský 

Antalová 

05-10/20 

  

Bezpečný vstup  

do objektu 

VI.5. Údržba zariadení a budov, technická vybavenosť 

SBM                                                                            

Bežná údržba a obnova technickej vybavenosti   SBM                                                                           

Starostlivosť 

o objekty v správe 

SBM 

Janovský 

Antalová 

01-12/20 

  Bežná údržba 

zariadení, budov 

SBM.  

VI.6. Revízie zariadení a budov SBM                                 

 Úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy. 

Revízie zariadení a 

budov SBM podľa 

vypracovaného 

plánu. 

Janovský 

Antalová 

01-12/20 

  

Revízie zariadení a 

budov SBM  

VI.7. EZS,EPS 
Rozširovanie zabezpečovacích systémov v objektoch 

SBM ( Kammerhof, Pracháreň, BMP) 

Zvyšovanie ochra-

ny majetku štátu - 

objektov a zbierko-

vých predmetov 

Janovský 

Antalová 

01-12/20 Bezpečnosť 

prevádzky  

v objektoch   

VI.8. Ťažné veže - šachta Nová a Maximilián 

Náter šachtových veží, ochrana pred koróziou, 

zabezpečenie stavu 

Starostlivosť o pa-

miatky zapísané do 

zoznamu svetové- 

ho dedičstva 

UNESCO, 

pamiatky v MPR 

Banská Štiavnica 

Janovský 

Antalová 

05-10/20 

 

Bezpečnosť 

pamiatky v správe 

SBM. 

Projektová 

dokumentácia 
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VII.MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

 

VII.1. My sa nevieme sťažovať nahlas                                               

Medzinárodná súťaž a výstava, 21. ročník 

   Medzinárodná 

súťaž s environ-

mentálnou témati-

kou súťažných 

prác           

Chovanová 04/20    

Medzinárodná 

súťaž výtvarných 

prác  

VII.2. Argenti fodina 2020 

Medzinárodná konferencia, konaná počas 

Salamandrových dní, 6.ročník 

 Konferencia pre-

zentujúca  

výskumv v oblasti 

montánnej histórie  

Labuda, 

Harvan, 

Jancsy, Lužina, 

Páchniková, 

Babiaková   

09/20 

Medzinárodná 

konferencia 

VII.3.  Rio Tinto – antické bane na zlato 
Medzinárodná konferencia v rámci ICOM – Cimuset, 

program technickej sekcie 

Prezentácia SBM 

v rámci ICOM – 

Cimuset, program 

technickej sekcie 

Labuda  06/20 
Prezentácia SBM 

v Rio Tinto mining 

park  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V súlade s článkom 6 Smernice č. 2/2019 SBM o verejnom 

obstarávaní zo dňa 23.01.2019 budú tovary, služby a stavebné práce 

obstarávané uplatňovaním pravidiel pre Zelené verejné 

obstarávanie.  

 

V Banskej Štiavnici, 23.09.2019 

PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ SBM 

 

Vypracovala: Ing. Magdalena Sombathyová 

 

Vysvetlivky  a zoznam použitých skratiek: 

    

  

 AÚ SAV Nitra – Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Nitra 

BACH – Program na spracovanie archívneho a spisového materiálu  

BMP – Banské múzeum v prírode 

BT,KT – bežný transfer, kapitálový transfer 

EF MŽP SR - Environmentálny fond Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky 

ESEZ – Elektronické spracovanie evidencie zbierok 

EPS – Elektronický protipožiarny systém 

GJK – Galéria Jozefa Kollára 

IŽM – Iniciatíva za živé mesto 

KIS MASK – Knižnično-informačný systém malé a stredné knižnice 

Mesto BS –Mesto Banská Štiavnica 

MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ– materské školy základné školy, stredné školy a vysoké 
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školy  

MPR – Mestská pamiatková rezervácia 

OOCR – Oblastná organizácia cestovného ruchu 

PHÚ - Plán hlavných úloh 

SBM – Slovenské banské múzeum 

SNM -Slovenské národné múzeum 

SŽC – Slovenská železná cesta 

ŠA - Štátny archív 

VÚC BBSK - Vyšší územný celok, Banskobystrický samosprávny kraj 

ZMS - Zväz múzeí na Slovensku 

Z.č.49/2002,Z.z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu 

Z. č.206/2009,Z.z Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov 

kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. 

Z. č.126/2015 Z.z. Zákon o knižniciach 
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