
Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica 

Etický kódex dobrovoľníkov SBM 

 

Slovenské banské múzeum (ďalej SBM) sa ako múzejná špecializovaná inštitúcia 

s celoslovenskou pôsobnosťou sa spolupodieľa na výskume, ochrane a prezentácii baníckeho 

kultúrneho dedičstva krajiny aj v medzinárodnom kontexte. Múzeum je zbierkotvorná 

inštitúcia, so  zbierkovým fondom, ktorý svojimi hodnotami reprezentuje kultúrne dedičstvo 

stredoeurópskeho regiónu (lokality UNESCO). Zbierkový fond múzea je verejným 

dedičstvom, má osobitné právne postavenie, aj ochranu medzinárodnej legislatívy. Múzeum 

má povinnosť nadobúdať, uchovávať, zveľaďovať a prezentovať svoje zbierky a prispievať k   

zabezpečeniu ochrany prírodného, kultúrneho a vedeckého dedičstva 

Riadiace orgány a orgány zodpovedné za strategické riadenie a dohľad nad múzeom majú 

primárnu zodpovednosť chrániť a propagovať kultúrne dedičstvo rovnako ako ľudské, 

materiálne a finančné zdroje poskytnuté na tento účel. 

Múzeum má povinnosť rozvíjať svoju vzdelávaciu funkciu a priťahovať pozornosť širšej 

verejnosti v komunite, regióne alebo skupine, v ktorej pôsobí. Interakcia s komunitou a 

propagácia jeho dedičstva je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacej funkcie múzea. 

Múzeum disponuje širokou škálou odborných vedomostí, kompetencií, zručností a fyzických 

zdrojov, ktorých uplatnenie presahuje hranice inštitúcie. Táto skutočnosť môže viesť k 

vytvoreniu spoločných zdrojov alebo poskytovaniu služieb v podobe rozšírenej ponuky aktivít 

múzea. Tieto by mali byť organizované tak, aby neohrozovali definovanú politiku múzea. 

Každý dobrovoľník/čka Slovenského banského múzea má: 

 Svojim vystupovaním a aktivitami šíriť dobré meno SBM. 

 Byť empatický/á – usilovať sa pochopiť druhých, najmä pochopiť motívy ich konania, 
byť uznanlivý jeden voči druhému.  

 Rešpektovať právo na súkromie ľudí, s ktorými prichádza do kontaktu.   

 Všetky dôverné informácie o iných osobách a subjektoch, ktoré sú v kontakte so 

Slovenským banským múzeom chrániť ako dôverné.  

 Podporovať dôveru verejnosti v dobročinné inštitúcie.  

 Hľadať v iných ľuďoch dobré stránky a vlastnosti. Podnecovať ich rozvoj tak, aby boli 
ochotní prevziať spoluzodpovednosť a aktívne pristupovali k riešeniu vlastných 
problémov.  

 

Každý dobrovoľník/čka si má byť vedomý osobnej zodpovednosti za: 

 Využitie svojich možností a talentu na plnenie pridelených úloh na čo najlepšej 

úrovni. 

 Vlastný osobnostný rast.  

 Preukazovanie úcty, ohľaduplnosti a úprimnosti voči všetkým, s ktorými prichádza do 

kontaktu.  



 Čestné vyrovnanie sa s každou situáciou a ak je to na prospech veci, vyjadrenie svojho 

osobného názoru.  

 Dodržiavanie všetkých právnych noriem, ako aj interných smerníc, ktoré sa týkajú 

využitia hmotných a finančných prostriedkov, za ktoré je zodpovedný.  

 Vysvetlenie si všetkých otázok týkajúcich sa výkladu etického kódexu dobrovoľníka s 

vedením organizácie. 

Povinnosťou všetkých dobrovoľníkov je: 

 Komunikovať s ostatnými tak, aby ochotne spolupracovali pri dosahovaní vytýčených 
cieľov a aby nadobúdali sebadôveru prostredníctvom svojich pracovných výsledkov.  

 Pri rozdeľovaní úloh dbať na ich primeranosť, aby každý priniesol optimálny podiel v 
prospech spoločnej veci. Každý má vedieť, čo sa od neho očakáva a ako má tieto 
očakávania splniť.  

 Spravodlivo a dôsledne hodnotiť vykonanú prácu.  

 Preukazovať pochopenie a úctu voči ostatným dobrovoľníkom a partnerom.  

 Byť ohľaduplný pri plnení svojich povinností.  

 Rešpektovať názory ostatných. Dobrovoľníci majú byť stotožnení s etickými normami 

Slovenského banského múzea a majú sa nimi riadiť v každodennom konaní. Žiadny 

dobrovoľník nesmie vedome vykonať, ani prijať žiadne rozhodnutie, ktoré by bolo v 

neprospech Slovenského banského múzea.  

 

 

V Banskej Štiavnici dňa 28.5.2021 

Vypracovala : Ivaničová Ľudmila 


