Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia: administratívny asistent/tka
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prepisovanie textov do digitálnej formy /prostredníctvom PC.
Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie.
Prijímanie a vybavovanie elektronickej pošty a telefonickej komunikácie.
Obsluhovanie kancelárskych zariadení ako PC, kopírka, fax.
Rešerše, spracovávanie podkladov pre nadriadených.
Zakladanie a vyhľadávanie písomnosti.
Zabezpečovanie operatívnych úloh.
Zhotovovanie zápisov z porád, stretnutí a rokovaní.

Časový rámec:
-

flexibilné nastavenie po dohode s koordinátorom dobrovoľníctva SBM,
letná sezóna: jún – september 2x do týždňa/max. 3 hodiny denne,
zimná sezóna: október – máj 1 x do týždňa/ max. 3 hodiny denne.

Koordinátor Slovenského banského múzea: Ivaničová Ľudmila
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu: vedúci odborných centier SBM

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia : výskumný asistent
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
1.
2.
3.
4.
5.

Práca s Microsoft Office (základy), vytváranie excelovských tabuliek.
Prepisy audio-nahrávok rozhovorov z terénneho výskumu.
Zapisovanie poznámok zo stretnutí.
Rešeršovanie.
Zúčastňovanie sa na diskusiách s odbornou i laickou verejnosťou.

Časový rámec:
-

flexibilné nastavenie po dohode s koordinátorom dobrovoľníctva SBM,
letná sezóna: jún – september 2x do týždňa/max. 3 hodiny denne;
zimná sezóna: október – máj 1 x do týždňa/ max. 3 hodiny denne

Koordinátor Slovenského banského múzea : Ivaničová Ľudmila, Ing.arch. Iveta Chovanová
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu : vedúci centier

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia: asistent kurátora múzea
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
1.
2.
3.
4.
5.

Pomoc pri sprevádzaní návštevníkov v expozíciách.
Pomoc pri inštalovaní výstav v spolupráci s umelcami a kurátormi.
Pomoc pri príprave vernisáží výstav a iných podujatí.
Propagácia podujatí na sociálnych sieťach.
Asistenčné práce okolo prevádzky expozícií SBM.

Časový rámec:
-

flexibilné nastavenie po dohode s koordinátorom dobrovoľníctva SBM,
letná sezóna: jún – september 2x do týždňa/max. 3 hodiny denne;
zimná sezóna: október – máj 1 x do týždňa/ max. 3 hodiny denne

Koordinátor Slovenského banského múzea : Ivaničová Ľudmila, Ing.arch. Iveta Chovanová
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu : vedúci centier

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia: Koordinácia separovania odpadu na podujatiach
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
1. Dohliadanie na správne separovanie odpadu počas podujatí organizovaných
múzeom.
2. Usmerňovanie návštevníkov o správnom triedení.
3. Poskytovanie informácií.
4. Kontrolovanie, analyzovanie, označovanie nádob na odpad.
5. Priebežné aj konečné dotrieďovanie odpadu.
Časový rámec:
-

flexibilné nastavenie po dohode s koordinátorom dobrovoľníctva SBM

Koordinátor Slovenského banského múzea : Ivaničová Ľudmila, Ing.arch. Iveta Chovanová
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu : centrum marketingu, komunikácie
a zelených inovácii

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia: Údržba a zveľaďovanie zelených plôch
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
Údržba a zveľaďovanie zelených plôch v objektoch Slovenského banského múzea, strihanie,
orezávanie kríkov, vytrhávanie buriny, sadenie zelene, kvetov, hrabanie.
Časový rámec:
-

flexibilné nastavenie po dohode s koordinátorom dobrovoľníctva SBM

Koordinátor Slovenského banského múzea : Ivaničová Ľudmila, Ing.arch. Iveta Chovanová
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu : centrum marketingu, komunikácie
a zelených inovácii

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia: zelený aktivista, blogger
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
1. Vyhľadávanie informácií, rešerše informačných zdrojov a tém z oblasti
environmentalistiky.
2. Vytváranie jednoduchých textových dokumentov na zadanú tému, možnosť
pracovať z domu.
3. Propagácia múzea
Časový rámec:
-

flexibilné nastavenie po dohode s koordinátorom dobrovoľníctva SBM

Koordinátor Slovenského banského múzea : Ivaničová Ľudmila, Ing.arch. Iveta Chovanová
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu : centrum marketingu, komunikácie
a zelených inovácii

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia: asistent/asistentka do ekodielne (remeselnej dielne)
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
1. Pomoc pri realizácii remeselno-výtvarných tvorivých stretnutí s deťmi materských
škôl, základných škôl v čase školského vyučovania, pre rodiny s deťmi v čase
letných prázdnin.
2. Spolupráca na tvorbe, príprave a realizácii – nové vzory, tvary výrobkov, nové
techniky.
3. Príprava pracovných pomôcok a materiálu - miesenie hliny, namiešanie glazúr,
strihanie handier, „natiahnutie“ osnovy na krosienka/doštičky, zhotovenie
valčekov na zápästky, a mnohé ďalšie, po ukončení vyčistenie a uloženie.
4. Pri delených skupinách samostatná práca so skupinou.
5. Príprava pracovného priestoru – uloženie stolov, úprava sedenia podľa
počtu/veku účastníkov.
6. Fotenie, propagácia aktivít na sociálnych sieťach.
7. V prípade potreby príprava, obsluha techniky – PC, dataprojektor.
8. Oblečenie skôr pracovné – hlina, farby ....
9. Odmena - vlastná tvorba a výroba hlinených, smaltovaných, drôtených,
hodvábnych .... varených i pečených „dielok“, voľný vstup do expozícií, na výstavy
a podujatia organizované Slovenským banským múzeom.
Časový rámec:
-

podľa termínov podujatí, júl-august – priemerne 2 x 3 hodiny týždenne, mimo
sezóny priemerne 3 hodiny týždenne

Koordinátor Slovenského banského múzea : Ivaničová Ľudmila, Ing.arch. Iveta Chovanová
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu : Mgr. Ďuricová Anna

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia: Asistent/asistentka zamestnancov v galérii, geobádateľni a
mineralogickej expozícii
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
1.
2.
3.
4.
5.

Sprevádzanie návštevníkov v galérii.
Pomoc pri inštalovaní výstav v spolupráci s umelcami a kurátormi.
Pomoc pri príprave vernisáží výstav a iných podujatí.
Pomoc pri propagácii podujatí na našich sociálnych sieťach,
Pomoc pri realizácii tvorivých stretnutí s deťmi materských škôl, základných škôl
v čase školského vyučovania, pre rodiny s deťmi v čase letných prázdnin.
6. Príprava pracovného priestoru – uloženie stolov, úprava sedenia podľa
počtu/veku účastníkov.
7. Príprava pracovných pomôcok a materiálu – brúska, mikroskopy, pracovné listy,
po ukončení vyčistenie a uloženie.
8. V prípade potreby príprava, obsluha techniky – PC, dataprojektor.
9. Pri delených skupinách samostatná práca so skupinou.
10. Dozorovanie, sprevádzanie v mineralogickej expozícii, na výstavách.
Časový rámec:
-

podľa termínov podujatí, júl-august – priemerne 2 x 3 hodiny týždenne, mimo
sezóny priemerne 3 hodiny týždenne

Koordinátor Slovenského banského múzea : Ivaničová Ľudmila, Ing.arch. Iveta Chovanová
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu : Cabaník Richard, Mgr. Paškayová Zuzana

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia: pomocný asistent – Dokumentačné centrum
Práca vhodná pre: študenti, dôchodcovia
Zbierkové predmety:
1. Popis zbierkových predmetov (s tematikou – banská technika, história, umelecká
história) na základe starých inventárnych zoznamov, katalogizačných kariet a na
základe digitálnych fotografií prostredníctvom PC (Word).
2. Vyhľadávanie informácií, rešerše informačných zdrojov a tém k zbierkovým
predmetom (možnosť pracovať z domu).
3. Vytváranie jednoduchých textových dokumentov na zadanú tému (možnosť
pracovať z domu).
4. Kontrola katalogizačných kariet zbierkových kariet (prírastkové čísla, údaje
o nadobudnutí, fotografie, údaje o fotografiách, čísla negatívov).
5. Dopĺňanie (lepenie) fotografií zbierkových predmetov na katalogizačné karty.
6. Výpomoc pri revíziách zbierkových predmetov
7. Výpomoc pri ošetrovaní, balení a sťahovaní zbierkových predmetov.
8. Výpomoc pri manipulačných prácach so zbierkami v depozitárnych priestoroch.
Fotoarchív:
1. Popis fotonegatívov (s tematikou – montánne industriálne dedičstvo, banská
a hutnícka história).
2. Skenovanie fotonegatívov (možnosť pracovať z domu).
3. Vytváranie databázy fotonegatívov s tematikou – montánne industriálne
dedičstvo, triedenie fotonegatívov podľa tematiky, stručný a výstižný opis
(možnosť pracovať z domu).
4. Vyhľadávanie informácií, rešerše informačných zdrojov k jednotlivým témam,
fotonegatívom, (možnosť pracovať z domu).
5. Vytváranie jednoduchých textových dokumentov na zadanú tému (možnosť
pracovať z domu).
6. Fotografovanie zachovaných industriálnych pamiatok v Banskej Štiavnici a okolí.
7. Výpomoc pri ošetrovaní, manipulačných prácach, ukladaní fotonegatívov vo
fotoarchíve SBM.
Archív:
1. Preklad cudzojazyčných (nemeckých, maďarských) archívnych dokumentov (s
tematikou – montánne industriálne dedičstvo, banská a hutnícka história),
tvorba stručných obsahov.
2. Skenovanie archívnych dokumentov, archívnych pomôcok.

3. Vyhľadávanie informácií, rešerše informačných zdrojov k jednotlivým témam
(možnosť pracovať z domu)
4. Vytváranie jednoduchých textových dokumentov na zadanú tému (možnosť
pracovať z domu).
5. Výpomoc pri sťahovaní, manipulačných prácach, ukladaní archívnych
dokumentov.
Knižnica:
1.
2.
3.
4.

Popis knižničných dokumentov (stará knižnica) na základe historických katalógov.
Skenovanie knižničných dokumentov.
Vytváranie databázy.
Vyhľadávanie informácií, rešerše informačných zdrojov k jednotlivým témam
(možnosť pracovať z domu)
5. Vytváranie jednoduchých textových dokumentov na zadanú tému (možnosť
pracovať z domu).
6. Výpomoc pri sťahovaní, manipulačných prácach, ukladaní knižničných
dokumentov.
Časový rámec:
-

flexibilné nastavenie po dohode s koordinátorom dobrovoľníctva SBM,
počas celého roka 2x do týždňa/max. 3 hodiny denne

Koordinátor Slovenského banského múzea: Ľudmila Ivaničová
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu: Mgr. Adriana Matejková, PhD, vedúca DC,
Mgr. Gabriela Marková – DC, kurátori zbierkových fondov, správcovia depozitárov,
konzervátorky, Renáta Štrbová, Eva Hrnčiarová, Mgr. Marta Kováčová

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
Charakteristika pracovnej pozície
Pracovná pozícia : asistent „steigra“
Práca vhodná pre: výsluhoví baníci
1.
2.
3.
4.

Lektorovanie špeciálnych prehliadok BMP a Glanzenbergu.
Pomoc – program s mládežou – práca v bani – história, zážitky.
Údržbárske práce – kosenie, natieranie strojného vybavenia.
Kontrola vstupeniek.

Časový rámec:
-

flexibilné nastavenie po dohode s koordinátorom dobrovoľníctva SBM,
letná sezóna jún – september 2x do týždňa/max. 3 hodiny denne;

Koordinátor Slovenského banského múzea: Ivaničová Ľudmila
Zodpovední za vykonanú dobrovoľnícku prácu: Bc. Peter Orčík

