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1  / IDENTIFIKÁCIA  ORGANIZÁCIE  
 
Zriaďovateľom Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici (ďalej SBM) je od 1.1.1999 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 riaditeľka múzea Mgr. Zuzana Denková, PhD., 
ktorá je jeho štatutárnym orgánom. Riaditeľku múzea vymenúva a odvoláva minister.  
Múzeum je príspevková organizácia, ktorá je svojím príspevkom napojená na rozpočet MŽP SR. 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 

Sídlo organizácie: Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica  

Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Zriaďovacia listina: Rozhodnutie ministra č.1/1993 – 5.3 a Doplnok č.1 č.2/2000 – 5 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 
Pobočky: Uhoľná expozícia Handlová, SNP 25, 972 51 Handlová 

IČO: 35 998 652 

Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Denková, PhD. 

 
Členovia vedenia:  
Mgr. Zuzana Denková, PhD., riaditeľka múzea 
Ing. arch. Iveta Chovanová, vedúca Centra marketingu, komunikácie a zelených inovácií 
PhDr. Daniel Harvan, vedúci Vedecko-výskumného centra 
Mgr. Adriana Matejková, PhD., vedúca Dokumentačného centra 
Ing. Lýdia Hojáková, vedúca Centra personálnej a ekonomickej infraštruktúry 
Ing. Miloš Janovský, vedúci Správy budov, produkcie výstav a expozícií 
Mgr. Silvia Herianová, vedúca Galérie Jozefa Kollára 
Bc. Peter Orčík, vedúci Banského múzea v prírode 
Oľga Mihoková, vedúca Uhoľnej expozície Handlová 

Telefón: riaditeľ: 0421-45-6920762 

   sekretariát: 0421-45-6949445 

E-mail: sbm@muzeumbs.sk 

Internetová stránka: www.muzeumbs.sk 

1.1 HLAVNÉ ČINNOSTI MÚZEA 
Na základe zriaďovacej listiny plní SBM 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 infor-
mačné 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.).  
Múzeum ako pamäťová a fondová inštitúcia v rezorte MŽP SR 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 vzde-
lávania, environmentalistiky, environmentálnej regionalizácie, etiky, osvety, propagácie a realizuje 
environmentálne prospešné aktivity prioritne pre mládež.  
Všetky odborné múzejné činnosti  sú metodicky koordinované Slovenským národným múzeom Bratislava 
prostredníctvom Muzeologického kabinetu. Patria medzi ne nasledovné oblasti:  
 

http://www.muzeumbs.sk/


4 

- Vedeckovýskumná činnosť múzea, ktorá je zameraná na dejiny baníctva, hutníctva, geologických vied, 
dejiny banských miest na Slovensku a osobitne Banskej Štiavnice. Uvedené okruhy tém skúma z 
nasledujúcich pohľadov: histórie baníctva, hutníctva a geologických vied; montánnej archeológie; 
numizmatiky; kultúrnych a sociálnych aspektov baníckej a hutníckej praxe; ekologických a 
environmentálnych dôsledkov baníctva a hutníctva; ekonomických, sociálnych, kultúrnych a 
ekologických aspektov každodenného života v minulosti i súčasnosti v post-baníckych oblastiach; 
muzeálnej reflexie zbierky SBM a pedagogiky v oblasti baníckeho a hutníckeho dedičstva. Výsledky 
odbornej práce zviditeľňuje prostredníctvom publikačnej, expozičnej, výstavnej a inej popularizačnej 
činnosti. Primárnu bázu pre odbornú činnosť pracovníkov tvorí zbierka múzea, archiválie, foto  
dokumentačné materiály, odborná knižnica a historický knižničný fond, ktoré sú prístupné aj 
verejnosti. 

- Akvizičná činnosť a odborná starostlivosť o zbierkové predmety realizovaná v súlade s profiláciou 
múzea. Na túto činnosť nadväzuje dokumentácia zbierok v programe ESEZ 4G.  

- Sprístupňovanie expozícií, príprava výstav vo vzácnych historických objektoch. 
- Prezentácia spravovaného kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom podujatí, 

organizovaných počas dôležitých medzinárodných a svetových dní s environmentálnou tematikou 
(Svetový deň vody, Svetový deň Zeme, Svetový deň životného prostredia), Medzinárodného dňa múzeí 
a galérií, Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Týždňa vedy a techniky. Informácie o pripravovaných 
podujatiach sú šírené prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, tlače a tiež podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

- Organizovanie činnosti Banskoštiavnického Geoparku - náučnej geologickej expozície v Banskom 
múzeu v prírode, dedičnej odvodňovacej štôlne Glanzenberg, prezentácia náučných chodníkov a 
náučnej posterovej expozície.  

- Spravovanie výnimočných historických objektov, na ktorých renováciu v uplynulom roku nebol získaný 
kapitálový transfer. Pozornosť bola zameraná na výkon základnej starostlivosti, údržbe, havarijným 
stavom a revíziám zariadení a budov.   

- Aktívne členstvo v Združení turizmu Banská Štiavnica a Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región 
Banská Štiavnica. V spolupráci s Mestom Banská Štiavnica prevádzkovanie informačného centra, kde  
poskytuje informácie o expozíciách múzea a tiež o Slovenskej banskej ceste, Slovenskej železnej ceste, 
zabezpečuje sprevádzanie v Glanzenberg štôlni, po chodníkoch Geoparku Banská Štiavnica i po meste 
Banská Štiavnica.  

 
SBM výsledkami v oblasti základných odborných múzejných činností zásadne ovplyvňuje kvalitu života 
spoločnosti. Aktivitami v oblasti rozvoja cestovného ruchu v lokalite svetového dedičstva UNESCO prispieva k 
ekonomickému a sociálnemu rozvoju.  

 

 
 
Galéria Jozefa Kollára, výstavný projekt Putti: Emblémy lásky a slávy, detail barokových drevených plastík zo 
zbierkového fondu múzea. Kurátorka projektu: Mária Janušová.     
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2 / ZHODNOTENIE  ČINNOSTI  SBM  V  ROKU  2021  
 
V priebehu roka 2021 boli odborné činnosti a ostatné aktivity realizované v súlade s úlohami definovanými 
v pláne hlavných úloh SBM na rok 2021, ktorý vychádzal z objemu pridelených finančných prostriedkov na rok 
2021 a sledoval napĺňanie dlhodobých cieľov múzea.  
 
SBM sa ťažiskovo venovalo nasledovným úlohám: 
V snahe podporiť vlastnú odbornú profiláciu pristúpilo k zásadnej zmene organizačnej štruktúry, s ktorou boli 
spojené i nové pracovné zaradenia zamestnancov. Múzeum umiestnilo nové centrá i zamestnancov 
a zamestnankyne najmä do objektu Kammerhof, kde im svojpomocne vybudovalo kancelárske priestory. 
Inovované boli tiež kancelárie pre zamestnankyne sídliace v Galérii J. Kollára.   

Z vlastných zdrojov, zo zdrojov štátneho rozpočtu a svojpomocne sa zrealizovalo množstvo údržbových aktivít. 
Prioritne sa venovalo ochrane zbierkových predmetov, inovovali sa depozitáre, modernizoval monitoring 
klimatických podmienok. Svojpomocne sa inovoval priestor pre rezidenčné centrum, tzv. Žiakov dom. 
Upravilo sa konzervátorské pracovisko na konzervovanie a reštaurovanie papierových zbierkových predmetov a 
po rokoch sa uviedlo do prevádzky. Vybudoval sa nový gift shop v pasáži Kammerhofu. Premenou prešla 
i Galéria J. Kollára. Inovovala sa vstupná pasáž, vymaľovali sa chodby i výstavné priestory.  

Múzeum v roku 2021 pripravilo a začalo implementovať koncept Zeleného múzea. Ambasádorstvom sa 
zapojilo do európskeho klimatického paktu a snahou o znižovanie uhlíkovej stopy k posolstvu organizácie 
Museums For Future. Múzeum počas roka  realizovalo množstvo kampaní na podporu ekologizácie prevádzky: 
kampaň Do práce pešo, Nakupujem bezobalovo, SWAP oblečenia. V objektoch Galéria J. Kollára a Kammerhof 
zbieralo dažďovú vodu, ktorú využívalo na polievanie kvetín i na umývanie dlážok. V toaletách inštalovalo do 
splachovačov šetriče vody, do starších vodovodných batérií perlátory. Podporilo komunitné centrum v Šobove 
podarovaním oblečenia, hračiek i hygienických potrieb. Vysadilo stromy, o ktoré sa bude v spolupráci so ŠOP 
a Mestskými lesmi starať aj v nasledujúcich rokoch.  

Ďalšou základnou múzejnou aktivitou bola akvizičná činnosť. Múzeum získalo vzácnu zbierku archiválií – 
osobný fond Jozefa Kubínyiho, učiteľa na r. k. chlapčenskej škole v Banskej Štiavnici, jeho syna Jozefa – 
mestského archivára a knihovníka, Elemíra – profesora na SPŠ chemickej i ďalších členov rodiny. Získalo tiež 
nábytok z pozostalosti posledného banskoštiavnického fajkára Rudolfa Môczika.  

V oblasti odbornej starostlivosti o zbierkové predmety sa múzeum snažilo svojpomocne renovovať depozitárne 
priestory. Vybudovalo dva materiálové depozitáre v Kammerhofe zamerané na textilné a papierové zbierkové 
predmety. V ostatných depozitároch osadilo nové regálové systémy i bezpečné a šetrné svietidlá. 
V expozíciách i depozitároch inštalovalo smart merače klimatických ukazovateľov, ktoré permanentne merajú 
i vyhodnocujú teplotu a vlhkosť v priestoroch so zbierkami.  

 V oblasti odbornej správy sa venovalo evidencii zbierok v programe ESEZ 4G. Počet editovaných a vytvorených 
záznamov dosiahol v roku 2021 v prvostupňovej evidencii v časti novo vytvorené záznamy: 7 451 záznamov, 
zmenené (editované) záznamy: 7 976 a v druhostupňovej evidencii: novo vytvorené záznamy: 14 842 
záznamov, zmenené (editované) záznamy: 17 983 záznamov. Za rok 2021 bolo v 1° evidencii spracovaných 
o 88,44 % viac záznamov a v 2° evidencii o 835 % viac ako v predchádzajúcom roku 2020 a to vďaka 
zamestnancom (lektorom a lektorkám i ďalším zamestnancom), ktorí sa venovali elektronizácií evidencie 
zbierok ako náhradnej práci v období uzatvorenia múzejných expozícií v období zhoršenej pandemickej 
situácie.   
Knižnica, historický knižničný fond, fotodokumentačné materiály a archív boli prístupné pre odbornú verejnosť i 
pracovníkov SBM. Bolo tiež umožnené bádanie v zbierkovom fonde. Múzeum všetky nové prírastky označilo 
RFID kódmi.  

V rámci starostlivosti o spravované historické objekty sa realizovala ich údržba a revízie zariadení a budov. 
Múzeum vyhlásilo architektonickú súťaž na obnovu vstupného schodiska na Nový zámok, ktoré je 
v havarijnom stave. Víťazný návrh odoslalo na posúdenie KPÚ v Banskej Bystrici. 

Plnenie úloh aj v roku 2021 ovplyvňovala pandémia COVID-19. Opatrenia prijímané vládou SR čiastočne 
obmedzovali prístup verejnosti do expozícií múzea (najmä zahraničných návštevníkov a školských skupín) 
a zasiahli aj do organizovania hromadných podujatí, ktoré museli byť zrušené alebo realizované v obmedzenom 
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režime. Niektoré akcie sa podarilo posunúť na vhodnejšie termíny, alternatívou iných sa stala komunikácia 
a prezentácia na webstránke a na sociálnych sieťach Instagram a Facebook.  

Slovenské banské múzeum a MŽP SR mali pre rok 2021 uzatvorený kontrakt. Činnosť múzea sa riadila 
schváleným Plánom hlavných úloh na rok 2021.  
 
 

 
 
Galéria Jozefa Kollára, nádvorie, autorský objekt Jozefa Piláta: Bodliak, z výstavy Per aspera ad astra. Kurátorka 
Mária Janušová.  
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3 / ČINNOSŤ  ORGANIZÁCIE,  PLNENIE  A  UKAZOVATELE  

3.1 ZÁKLADNÉ ODBORNÉ ČINNOSTI  
V priebehu hodnoteného obdobia boli odborné činnosti a podporné aktivity realizované v súlade s úlohami 
definovanými v Pláne hlavných úloh SBM na rok 2021, ktorý vychádzal z objemu pridelených finančných 
prostriedkov na rok 2021 a sledoval napĺňanie dlhodobých cieľov múzea. 
V rámci odbornej múzejnej činnosti boli vypracované nasledovné materiály:  

• Akvizičná politika SBM na obdobie rokov 2021-2031 (25.5.2021) 

• Koncepcia odbornej ochrany, uloženia a bezpečnosti zbierkových predmetov SBM (9.12.2021) 

• Depozitárny režim SBM (Smernica č.1/2021, 5.2.2021) 

• Analýza zbierkových predmetov podľa materiálových skupín  

3.1.1 AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ 
V mesiaci máj 2021 bola vypracovaná Akvizičná politika SBM na obdobie rokov 2021-2031, ktorá je zameraná 
na koncepčný prístup k zbierkotvornej činnosti múzea. Komisia pre tvorbu zbierok zasadala v roku 2021 
päťkrát. Zbierka múzea sa obohatila o 584 kusov zbierkových predmetov (336 prírastkových čísel) v 
nadobúdacej finančnej hodnote 5 210,80 €. Darom bolo získaných 415 kusov (227 prírastkových čísel) vo 
finančnej hodnote 3 564, 80 €, 110 kusov kúpou (57 prírastkových čísel) za sumu 1 170,00 € a zberom 
výskumom alebo nálezom 59 kusov (52 prírastkových čísel) v nadobúdacej finančnej hodnote 476,00 €. V roku 
2021 bola zrealizovaná kúpa archívneho materiálu v sume 1 000,00 €. 

 

Spolu Výskum, zber, nález Kúpa Dar Prevod 

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

A 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 

SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NH 214 272 46 46 42 89 126 137 0 0 

E 79 261 5 5 7 13 67 243 0 0 

UH 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 

NUM 11 12 0 0 3 3 8 9 0 0 

T 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 

HH 1 8 1 8 0 0 0 0 0 0 

Dok. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G 16 16 0 0 0 0 16 16 0 0 

Spolu: 336 584 52 59 57 110 227 415 0 0 
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Kávová súprava (vyrobená v 70. rokoch 20.storočia) spolu s dizajnovým obalom, akvizícia zbierkového 
fondu Etnológia v roku 2021.  
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3.1.2 ODBORNÁ EVIDENCIA ZBIERKOVÉHO FONDU 
Zbierkový fond SBM k 31.12.2021 tvorilo 66 351 prírastkových čísel, čo predstavovalo 97 908 kusov zbierok.  
Za rok 2021 bolo novovytvorených kariet v E4 v 1°evidencii 7451 a v 2°evidencii 14842. V roku 2020 bolo 
v 1°evidencii 3954 a v 2°evidencii 1587. 
Za rok 2021 bolo v 1° evidencii spracovaných o 88,44 % viac záznamov a v 2° evidencii o 835 % viac ako 
v predchádzajúcom roku 2020. 
V roku 2021 dosiahol počet zapísaných záznamov v prvostupňovej evidencii 41 492 záznamov a v druhostup- 
ňovej evidencii 45 325 záznamov. 
 

Evidencia zbierkového fondu k 31.12.2021 

Odbor Prírastky celkovo Skatalogizované celkovo 
Skatalogizované  

v roku 
Úbytok 
v roku 

  prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks evid. č. ks 

Archeológia 5545 8532 3633 6464 10 10   

História 8505 14849 11737 15575 214 272   

Etnografia 3548 8344 8628 8916 79 261   

Dejiny hudby 1 8 1 8 1 8   

Dejiny umenia 3106 5799 4870 5965 3 3   

Numizmatika 5599 9581 7761 9762 11 12 862 862 

Iné spoloč. vedy 0 0 0 0 0 0   

Dejiny techniky 6150 10133 6882 10748 2 2   
Spoloč. vedy 
spolu 32454 57246 43512 57438 320 568   

Geológia 33897 40662 26089 39851 16 16   

Prír. vedy spolu 33897 40662 26089 39851 16 16   

Zbierky spolu 66351 97908 69601 97289 336 584 862 862 

 

3.1.2.1  ODBORNÁ REVÍZIA ZBIERKOVÉHO FONDU 

 

Podľa Plánu hlavných úloh SBM prebiehali revízie zbierkových fondov: archeológia, banská technika, nová 
knižnica. 
 
V apríli 2021 bola dokončená revízia zbierkového fondu banská technika. Komisia pre tvorbu zbierok pripravila 
stanovisko k procesu vyraďovania zbierkových predmetov z fondu banská technika (T), na základe ktorého sa 
proces vyraďovania i začal. Chýbajúce predmety boli hlásené na Obvodné Oddelenie Policajného zboru a čaká 
sa na vyjadrenie. Prebieha príprava potrebných dokladov k vyradeniu. 

V novembri 2021 bola odovzdaná Správa z revízie zbierkového fondu archeológia. Vo fonde bolo 
zinventarizovaných 4237 evidenčných čísiel, čo predstavuje 7184 ks zbierkových predmetov. Začatiu 
inventarizácie predchádzala príprava podkladov. Počas inventarizácie boli predmety fotografované a následne 
boli dopĺňané fotografie na evidenčné karty (cca 300 ks). Bol vypracovaný zoznam duplicitne evidovaných 
zbierkových predmetov (29 ev. čísiel, 78 prírastkových čísiel). Priebeh inventarizácie zbierkového fondu 
spomaľovala pandémia Covid 19 a s ňou spojené opatrenia.  

Prebiehala revízia zbierkového fondu nová knižnica, aj jej priebeh bol viackrát dočasne prerušený z dôvodu 
pandémie. 

V roku 2021 boli zrealizované mimoriadne revízie viacerých zbierkových fondov (etnológie, umeleckej histórie, 
knižnice) z dôvodov zmeny kurátorov, správcov depozitárov, ale aj pri premiestňovaní z dočasného úložiska 
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v zadnom trakte budovy Kammerhof do depozitárov (v dočasnom úložisku boli zbierkového predmety uložené 
z dôvodu inovácie expozície Baníctvo na Slovensku). 

SBM vypracovalo a odoslalo žiadosť na vyradenie zbierkových predmetov z fondu numizmatika a to na základe 
kladného vyjadrenia MŽP SR. Z fondu NUM bolo vyradených 862 ks zbierkových predmetov. Zbierkové 
predmety boli zapísané do Knihy úbytkov a zaznačené na evidenčné karty. 

Dokumentačné centrum vypracovalo časový harmonogram realizácie celkovej revízie zbierkového fondu SBM 
na obdobie rokov 2022-2027. 

Pre skvalitnenie práce so zbierkami realizovalo múzeum nákup čítačiek RFID kódov, tlačiarne a kódovacieho 
zariadenia z dôvodov modernizácie dokumentačnej činnosti múzea. 

3.1.2.2 KNIŽNICA A ARCHÍV MÚZEA 
 
Z dôvodu skvalitnenia a modernizácie knižničných služieb bol v knižnici nainštalovaný knižničný program 

KISMaSK 2. Celkovo je skatalogizovaných 23 157 knižničných jednotiek, v roku 2021 pribudlo 177 novo 

skatalogizovaných jednotiek (147 kníh, 30 periodík). Knižnica zaznamenala i nové prírastky a to 147 kníh v cene 

865,86 € a 30 ks periodík v cene 57,58 € (z toho kúpou sme získali 27 kníh v cene 865,86 € a 5 ks periodík v cene 

57,58 €). 

Stav knižničných jednotiek k 31.12.2021 23 157 

Prírastky  knižničných jednotiek 177 

 
z toho 

kúpou 32 

darom 139 

výmenou 6 

Úbytok knižničných jednotiek 0 

Výpožičky spolu 228 

 
z toho 

prezenčné 199 

absenčné 29 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 0 

Návštevníci knižnice 42 

Náklady na nákup knižničných fondov (€ ) 923,44 € 

 

Informačný systém Bach k 31.12.2021  

Fotoarchív k 31.12.2021 112 218 

 
 

z toho 

negatívy 97 318 

negatívov zbierok 46 844 

nezbierkové negatívy 61 587 

diapozitívy 2 621 

fotografie 1 166 

Počet vyhotovených záberov v roku 2021 6 108 

 
z toho 

zbierkové 5 614 

nezbierkové 494 

 

Aktivity v archíve SBM 
 

- Archív SBM sa presťahoval do svojpomocne zrekonštruovaných priestorov, ktoré boli vymaľované,  
vybavené novým regálovým systémom, šetrným bezpečným osvetlením a hlásičom požiarov (okrem 
archívu bol požiarový hlásič inštalovaný aj v registratúre).  

- Vypracovaný bol nový Bádateľský poriadok archívu vrátane popisu jednotlivých archívnych fondov. 



11 

- Získané boli výnimočné archiválie: darom písomnosti osobnosti Jaroslava Augustu a kúpou písomné 
dokumenty viacerých členov banskoštiavnickej rodiny Kubíniovej (Jozefa, Elemíra, Ladislava a ďalších, 
a to vo výške 1000,- €. 

- Spracovaný bol archívny fond – Ján Jancsy, ku ktorému bol vypracovaný aj inventár.  
- Spracovaný bol archívny fond – Jaroslav Augusta, ku ktorému bol vypracovaný aj inventár. 
- Prebehlo vyraďovacie  konanie pre registratúrne záznamy z r. 2015 a pre staršie roky. 
- Prebehlo vyraďovanie registratúrnych záznamov z roku 2016 a zo starších rokov, vypracované boli 

zoznamy a návrhy na vyradenie.  
- Zrealizovalo sa prevzatie a uloženie archívnych dokumentov z roku 2015 a zo starších rokov 

z registratúrneho strediska do archívu. 
- Uskutočnili sa viaceré vyhľadávania v archíve pre potreby zamestnancov múzea i pre externých 

žiadateľov a to v počte 27 (prezenčné výpožičky: 3, absenčné výpožičky: 5). 
- Zamestnankyne sa zúčastnili na online konferencii Archívy v dobe pandemickej (20.5.2021), ktoré 

zorganizoval Spolok slovenských archivárov. 

 
Aktivity v registratúrnom stredisku SBM 
 

- Prebehlo vyraďovacie  konanie pre registratúrne záznamy z r. 2015 a pre staršie roky. 
- Prebehlo vyraďovanie registratúrnych záznamov z roku 2016 a zo starších rokov, vypracované boli 

zoznamy a návrhy na vyradenie.  
- Uskutočnili sa viaceré vyhľadávania v registratúre pre potreby zamestnancov múzea i pre externých 

žiadateľov a to v počte 35 (prezenčné výpožičky: 7, absenčné výpožičky: 4). 
- Zaevidované boli nové prírastky týkajúce sa projektovej dokumentácie objektov SBM. 
- Spracovaná bola projektová dokumentácia z Centra personálnej a ekonomickej infraštruktúry 

a prevzaté boli i staré spisy zo zaniknutých organizačných útvarov SBM (investičné oddelenie). 
- Prevzaté boli registratúrne záznamy z roku 2018 a zo starších rokov z rôznych oddelení a centier 

múzea. 
 

3.1.2.3 ODBORNÉ ULOŽENIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 

 

Slovenské banské múzeum nemá centrálny depozitár. Zbierkové predmety v správe SBM sú trvalo uložené vo 
viacerých depozitároch, ktoré sa nachádzajú v historických budovách, ale aj v exteriéroch. Spôsob uloženia 
mnohých zbierkových predmetov bol v múzeu aj v roku 2021 nevyhovujúci. Múzeum nezískalo kapitálový 
transfer na zásadné zlepšenie úrovne ochrany a bezpečnosti zbierok, pristúpilo však k takým úpravám 
depozitárov, ktoré bolo možné zrealizovať svojpomocne. Prioritnou úlohou múzea bolo v rámci zlepšovania 
úrovne ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov vypracovanie zásadných dokumentov, ktoré odborne 
a metodicky usmerňujú spôsob vykonávania tejto základnej múzejnej činnosti.  
 
Vypracované boli nasledovné materiály: 
 

• Koncepcia odbornej ochrany, uloženia a bezpečnosti zbierkových predmetov v SBM 

• Depozitárny režim SBM (Smernica č. 1/2021, 5.2.2021) 

• Analýza a rozdelenie zbierkových predmetov podľa materiálových skupín (ako podklad k prechodu 

súčasných zmiešaných depozitárov na mono materiálové depozitáre). 

 

V roku 2021 sa v rámci prioritnej úlohy venujúcej sa zvýšeniu ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov 

zakúpili a namontovali nové kovové úložné regále a zásuvkové skrine za účelom zlepšenia podmienok 

uloženia zbierok. Svojpomocne boli vybudované dva nové špecializované depozitárne priestory zamerané na 

materiálové skupiny: papier a textil. Obidva nové depozitáre sú umiestnené v budove Kammerhof.  

Z dôvodu zlepšenia klimatických podmienok v depozitárnych a expozičných priestoroch boli zrealizované 

nákupy rôznych špecializovaných zariadení ako napr. zvlhčovačov a germicídnych lámp a to do Galérie Jozefa 

Kollára, Berggerichtu i Kammerhofu. Zrealizovaná bola kúpa smart meračov klímy – systému COMARK, ktoré 

sú nainštalované v priestoroch Starého zámku, Nového zámku, Galérie J. Kollára, Berggerichtu 

a Kammerhofu. Merače nepretržite monitorujú klímu prostredníctvom snímačov v jednotlivých miestnostiach, 
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záznamy sú elektronicky odosielané prostredníctvom wifi a ukladané na server, ku ktorému majú prístup 

určené zodpovedné osoby a to aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Systém automaticky upozorňuje 

užívateľa podľa prednastavených hodnôt na výkyvy klimatických podmienok. Systém vypracováva tabuľky 

a zobrazuje grafy jednotlivých meračov. Zodpovední zamestnanci v prípade nepriaznivého stavu prijímajú 

opatrenia. Do roku 2021 sa klimatické ukazovatele zapisovali na dennej báze ručne do zošitov a múzeum 

nevedelo kontinuálne vývoj klímy sledovať a vyhodnocovať.  

V roku 2021 sa začali vytvárať podmienky na reguláciu teploty v priestoroch so zbierkami, lebo teplota 

významne vplýva na klimatické podmienky. V objektoch s plynovým vykurovaním sa teplota nedala regulovať, 

lebo na radiátoroch absentovali alebo boli dlhodobo nefunkčné regulačné ventily. Zakúpilo sa približne 80 

termostatických hlavíc na radiátory, ktoré sa osadili v expozičných priestoroch objektu Galéria J. Kollára 

a Berggericht. V múzeu absentujú ďalšie termostatické hlavice v odhadovanom počte 300 ks, preto budeme 

v úlohe pokračovať. Takto môžeme zabezpečiť nielen vhodné klimatické podmienky, ale aj 

dosiahnuť významnú energetickú úsporu, ktorá je zásadným prvkom ekologizácie prevádzky.    

 

 
 

Novovytvorený materiálový depozitár špecializovaný na textil.   
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Novovytvorený materiálový depozitár špecializovaný na textil.   

 

        
 

Obnovené vybavenie depozitárov regálovými systémami a smart meračmi klimatických podmienok.    
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3.1.3 ODBORNÁ OCHRANA ZBIERKOVÉHO FONDU 
Priebežné ošetrovanie a konzervovanie zbierkových predmetov SBM sa v roku 2021 realizovalo podľa 
požiadaviek, priorít a stavu zbierok. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ošetrovanie, konzervovanie zbierkových predmetov v správe SBM 

 Počet ks 

ošetrovanie konzervovanie 

Vlastnými prostriedkami 162 336 

Spolu 498 

    
Na základe podpísanej  zmluvy o spolupráci so Strednou školou Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici  
o odbornej praxi študentov v reštaurátorskej dielni zameranej na reštaurovanie papiera a kníh umiestnenej 
v Galérii Jozefa Kollára sa praxe zúčastňovali študenti 3. (6 študentov) a 4. ročníka (7 študentov), spolu 13 
študentov - dvakrát týždenne. Odborný dozor počas praxe vykonával pedagóg školy a konzervátorka SBM.  
Počas praxe sa konzervovali a reštaurovali zbierkové predmety SBM. Prax sa uskutočnila  v mesiacoch október – 
november 2021  v rozsahu 20 vyučovacích hodín. V decembri 2021 bolo vykonávanie praxe prerušené a 
obmedzené dištančným vzdelávaním študentov a karanténnymi opatreniami v súvislosti s pandemickým 
ochorením Covid-19.  
 

3.1.4 PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ 

3.1.4.1 EXPOZÍCIE MÚZEA 
SBM verejnosti sprístupňovalo 8 expozícií (Banské múzeum v prírode, Starý zámok, Nový zámok, Kammerhof - 
Baníctvo na Slovensku, Berggericht - Mineralogická expozícia, Galéria Jozefa Kollára, Dedičná štôlňa Glan-
zenberg, Uhoľná expozícia Handlová, Michal štôlňa ako doplnok k mineralogickej expozícii). Ponuka bola 
doplnená edukačnými aktivitami Dielničky v Kammerhofe, Ekodielničky v Handlovej, Enviroučebne v Kam-
merhofe a Geobádateľne v Berggerichte. 

 

        
 
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 expozícia SBM. V roku 2019 ju navštívilo 50 000 návštevníkov. Expozícia pozostáva z po-
vrchovej expozície, ktorej súčasťou je Náučná geologická expozícia Geopark, podzemná expozícia, expozícia 
lomového dobývania,  areál starých dobývok na žile Terézia a šachte Weiden. 
 

Expozícia STARÝ ZÁMOK 

Starozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica, tel. č.: 0421-45-694 94 72, staryzamok@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 je súčasťou areálu viacero historických 
expozícií a dlhodobých a krátkodobých výstav.  
 

Expozícia NOVÝ ZÁMOK 

Novozámocká 22, 969 01 Banská Štiavnica, tel. č.: 0421-45-6911543, novyzamok@muzeumbs.sk. Pevnosť Nový 
zámok vybudovali v Banskej Štiavnici v rokoch 1564-1571 ako hlavnú obrannú baštu pred Turkami.  

 
 
 
 

Expozícia KAMMERHOF - BANÍCTVO NA SLOVENSKU 

mailto:bmp@muzeumbs.sk
mailto:staryzamok@muzeumbs.sk
mailto:novyzamok@muzeumbs.sk
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Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica, tel. č.:  0421-45-694 94 18, hramesa@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 sídli aj riaditeľstvo múzea. 

 
Expozícia 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 Mineralogická expozícia a Michal štôlňa. 
 

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). Galéria prináša 
spojenie stálych výstav/expozícií s novými/krátkodobými projektmi/výstavami. 
 

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. 
 

Expozícia CESTA UHLIA V HANDLOVEJ  
SNP 25, 972 51 Handlová, tel. č.: 0421-46 542 39 73, 0903 411 011, sbm.handlova@muzeumbs.sk. Expozícia 
múzea prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku a v Handlovej Súčasťou expozície je aj Ekodielnič-
ka, v ktorej sú pripravované aktivity v rámci environmentálnej výchovy.  

 

 
 
Areál expozície uhoľného baníctva v Handlovej. Inštalácia dvoch hydraulických výstuží, ktoré v súvislosti 
s konverziou ťažby uhlia darovali múzeu Hornonitrianske uhoľné bane a.s.   
 

mailto:hramesa@mzeumbs.sk
mailto:mineralog@muzeumbs.sk
mailto:galeria@muzeumbs.sk
mailto:infobs@muzeumbs.sk
mailto:sbm.handlova@muzeumbs.sk
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3.1.4.2 VÝSTAVY MÚZEA 

 

V roku 2021 SBM ponúklo verejnosti vo svojich výstavných priestoroch 19 výstavných projektov a 4 dlhodobé 

výstavy. Výstavy boli realizované v spolupráci s partnermi: TOTO! je galéria, o.z., Jiří Mládek, o.z. Iniciatíva za 

živé mesto, Ansámbel nepravidelného divadla o.z., Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Slovenské 

múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, spoločnosť Fairtrade Česko a Slovensko, OZ 

Priatelia Zeme – CEPA. 

Výstavná činnosť v roku 2021 
 Názov výstavy Trvanie Miesto inštalácie Pôvodnosť Katalóg 

1. Výstava: TOTO! je Kabinet 
ilustrácie XIII. –  
VLADIMÍR KRÁL 

23.október 2020- 
10.január 2021 

Galéria J. Kollára v spolupráci 
s FPU 

nie 

2. Výstava: MERKUR 18.december 2020- 
16.máj 2021 

Berggericht prevzatá nie 

3. Výstava: MARTIN PIAČEK – 
SAD. Stručný archív daru 

22.október 2020- 
6.jún 2021 

Galéria J. Kollára v spolupráci 
s FPU 

nie 

4. Výstava: Piesky mikrosveta 25.jún-26.september Galéria J. Kollára v spolupráci 
s FPU 

nie 

5. Výstava: Klimatická 
spravodlivosť 

2.júl-29.august Banské múzeum v 
prírode 

prevzatá nie 

6. Výstava: Maroš Rovňák – 
PORT 2021 

10.júl-5.september Starý zámok vlastná nie 

7. Výstava: Ľubomír Slovinský – 
Miznúce podzemie 

23.júl-26.september Galéria J. Kollára vlastná nie 

8. Výstava: Jarmila Mitríková & 
Dávid Demjanovič: Šepkajúce 
tiene, blčiace plamene 
a zelené orákulum 

23.júl-5.december Galéria J. Kollára vlastná nie 

9. Výstava: Jozef Pilát: Per aspera 
ad astra 

23.júl 2021- 
29.mája 2022 

Galéria J. Kollára vlastná nie 

10. Výstava: Efemérna umelecká 
inštalácia Afloat 

24.august-
6.september 

Starý zámok prevzatá nie 

11. Výstava: EPILÓG alebo 
PROLÓG 

od 4.septembra 2021 Uhoľná expozícia 
Handlová - exteriér 

vlastná nie 

12. Výstava: Dušan Krnáč: 
ANTIDEPRESÁRIUM 

9.-26.september Starý zámok prevzatá nie 

13. Výstava: Život v bavlne 1.-31.október Starý zámok prevzatá nie 

14. Výstava: Timotej Kosmel – 
Piknik pri ceste 

8.október-
5.december 

Galéria J. Kollára vlastná nie 

15. Výstava: Edmund Gwerk – 
Paralely a Paradoxy 

22.október 2021-
13.marec 2022 

Galéria J. Kollára prevzatá nie 

16. Výstava: KALCIT majster tvarov 4.november 2021-
30.apríl 2022 

Berggericht prevzatá nie 

17. Výstava: Agnieszka Polska: 
Nové Slnko 

17.december 2021-
4.december 2022 

Galéria J. Kollára prevzatá nie 

18. Výstava: Putti: Emblémy lásky 
& slávy 

17.december 2021-
4.december 2022 

Galéria J. Kollára vlastná nie 

19. Mini výstava ľudových 
(baníckych) betlehemov 

18.december 2021-
29.január 2022 

Kammerhof vlastná nie 

20. Výstava: NEOBYČAJNÉ 
PRÍBEHY OBYČAJNÝCH VECÍ 

od 4.decembra 2015 
 

Starý zámok v spolupráci nie 

21. Výstava: STARÝ ZÁMOK od 10.septembra Starý zámok vlastná nie 
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A BANSKÁ ŠTIAVNICA V 
OBRAZOCH 

2018 

22. Výstava: HROBY 
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ  

od 1.novembra 2018 Starý zámok v spolupráci nie 

23. Výstava:  
PRÍBEH ZNAČKY PLETA 

od 19.júla 2019 Starý zámok v spolupráci áno 

 
 

 
 

Výstavný projekt Piesky mikrosveta (Jakub Roček, Petr Jambor, Jakub Němec, Michal Žilinský / 
kurátori: Marianna Brinzová a Jakub Roček), Galéria Jozefa Kollára.   
 

 
 

Výstava: Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič: Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum, Galéria 
Jozefa Kollára.  
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Výstava: Timotej Kosmel – Piknik pri ceste, Galéria Jozefa Kollára.  
 

 
 

Vernisáž výstavy: Edmund Gwerk – Paralely a Paradoxy, kurátorská koncepcia Zsófia Kiss Szemán, architekt 
Jakub Kopec, Galéria Jozefa Kollára.   
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Výstavný projekt Edmund Gwerk – Paralely a Paradoxy, Galéria Jozefa Kollára.  
 

 
 

Výstavný projekt Edmund Gwerk – Paralely a Paradoxy, Galéria Jozefa Kollára.  
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Exteriérový autorský výstavný projekt Luba Lužinu Epilóg alebo prológ v expozícii Uhoľného baníctva v Handlove 
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Výstavný projekt Dušana Krnáča ANTIDEPRESÁRIUM v priestore karnera a bašty v areáli Starého zámku.  
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Sprievodné podujatia k výstavám 2021 
Názov Termín konania Miesto konania 

Noc múzeí a galérií 2021 – komentovaná 
prehliadka výstavy Martin Piaček: SAD. 
Stručný archív daru 

15. máj Galéria J. Kollára 

Noc múzeí a galérií 2021 – diskusia 
Záhrady umenia, umenie záhrad?, 
diskutovali: Martin Piaček, Dávid 
Koronczi, Damas Gruska, Paula 
Malinowská, Eva Takácsová, Dodo Kršek 

15. máj Galéria J. Kollára 

Hudba v galérii – PRO/ARPE, koncert 
Eugen Prochác a Adriana Antalová 

6.august Galéria J. Kollára 

Finisáž inštalácie projektu AFLOAT + hosť 
hudobná formácia EA  

4.september Starý zámok 

Balada o Zemi – koncert Júlia Kozáková 
a Ľubomír Gašpar 

24.september Galéria J. Kollára 

Diskusia - Mikrosvety a ich príbehy - 
spoločenská zodpovednosť a umelecká 
neposlušnosť, diskutovali: Jakub Nemec, 
Marianna Brinzová, Ľubomír Slovinský, 
Miloš Veverka, moderátorka Nina 
Vidovencová 

26.september Galéria J. Kollára 

Komentovaná prehliadka výstavy Piesky 
mikrosveta, Jakub Nemec, Marianna 
Brinzová 

26.september Galéria J. Kollára 

Med a prach: OUTSIDE THE BOX 01 - 
experimentálne divadelné predstavenie, 
Andrej Kalinka a Milan Kozánek 

2.október Galéria J. Kollára 

"Slovenské poverové rozprávania a 
slovanská mytológia", prednáška doc. 
RNDr. Tatiany Bužekovej, PhD. 

4.november Galéria J. Kollára 

Ako vystavovať? Diskusia o architektúre 
výstav, diskutovali: Lucia Gamanová, 
Jakub Kopec , Peter Liška, Lucia 
Gamanová 

19.november Galéria J. Kollára 

       

 
 
Balada o Zemi – koncert Júlie Kozákovej a Ľubomíra Gašpara vo Výstavnom projekte Piesky mikrosveta, Galéria 
Jozefa Kollára   
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Sprievodné podujatia, diskusie k výstavným projektom v Galérii Jozefa Kollára  
 
 

3.1.4.3 KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA MÚZEA 

 

Slovenské banské múzeum každoročne pripravuje množstvo kultúrnych podujatí. Nebolo tomu inak ani v roku 

2021, kedy ponúklo svojim návštevníkom aj viacero nových kultúrnych formátov a to pri rešpektovaní všetkých 

platných opatrení obmedzujúcich šírenie pandémie.  

Múzeum sa sériou podujatí zapojilo do Noci múzeí a galérií 2021. V Banskom múzeu v prírode uviedlo rodinnú 
hru Príbeh striebornej licencie, zážitkové putovanie areálom banského skanzenu, počas ktorého boli 
návštevníci zasvätení do pravidiel banského podnikania a využili možnosť získať striebornú licenciu priamo od 
komorského grófa a stali sa tak aspoň na chvíľu banskými ťažiarmi. Múzeum si tak pripomenulo významné 
výročie – 400. rokov Maximiliánovho banského poriadku. V prezentácii Lubomíra Lužinu boli predstavené 
ikonické objekty historických ťažných veží na Slovensku a večer ukončilo prekvapenie pod názvom Buď svetlo! 
– dominanta areálu ťažná veža šachty Ondrej – získala štvrtý rozmer v podobe nočného osvetlenia. Galéria J. 
Kollára uskutočnila komentovanú prehliadku výstavy Martina Piačeka: SAD. Stručný archív daru a pripravila 
diskusiu Záhrady umenia, umenie záhrad?, na ktorú prijal pozvanie Dávid Koronczi z Ateliéru VVV na Katedre 
Intermédií VŠVU, ktorý sa vo svojej autorskej praxi venuje prieniku umenia a politík jedla, umelecký kritik a 
pestovateľ Damas Gruska a študenti Ateliéru VVV (Pracovná skupina Záhrada/ Príroda/ Medzidruhové 
stretnutia): Paula Malinowská, Eva Takácsová a Dodo Kršek. 
 
Novým letným programom múzea sa stala Citadela, ktorá prebiehala v Starom zámku počas letných sobôt. 
Múzeum v spolupráci s partnermi pripravilo 4 programové cykly, ktorých dramaturgická skladba bola zameraná 
na prezentáciu genia loci areálu a na medziodborovú a umeleckú reflexiu hodnôt kultúrneho dedičstva lokality 
UNESCO – Banskej Štiavnice. Odborní pracovníci Slovenského banského múzea v spolupráci s občianskym 
združením Iniciatíva za živé mesto uviedli sériu neformálnych diskusií, prednášok, hudobných intervencií a 
edukačných aktivít pre verejnosť, rodiny s deťmi, mládež i seniorov.   
CITADELA 01, 10.07.2021 
Komentovaná prehliadka architektúry zámku (Iveta Chovanová) hosťom priblížila komplikované veľké aj malé 
dejiny areálu, zachované nenápadné detaily a súvislosti. V tvorivej dielni si detskí návštevníci vyrábali efektné 
archaické papierové masky. V inšpiratívnom prezentačnom fóre sa predstavili Peter Budaj (historik), Maroš 
Rovňák (multimediálny umelec) a Michal Hrčka (konzervátor). Citadela 01 vyústila do večernej vizuálno – 
zvukovej performance Maroša Rovňáka PORT v románskom karneri zámku.  
CITADELA 02, 24.07.2021  
Interaktívno – zážitkový výlet do praveku: V šperkárskej dielni JANA KAPUSTKU (CZ) sa vytvárali „praveké 
prstienky“. Archeológ JOZEF LABUDA počas komentovanej prehliadky exkluzívne previedol hostí archeologickou 
expozíciou „Baníci prichádzajú“. Zo zvonovej veže zámku predviedol zvukovú performance slovinský 
saxofonista LUKA ZABRIC. Archeologička Českej akadémie vied KATARÍNA KAPUSTKA predstavila svoj výskum 
zameraný na PRAVEKÚ KAŽDODENNOSŤ a počiatky pravekého BANÍCTVA aj v našom regióne.  
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CIATDELA 03, 14.08.2021   
Komentovaná prehliadka sepulkrálnych pamiatok areálu zámku s kurátorom – historikom DANIELOM 
HARVANOM priblížila zaujímavú časť kultúrneho dedičstva. V tvorivej dielni vznikali letné AUTOPORTRÉTY. V 
románskom karneri zaznela zvuková performance MARTINA JÁNOŠÍKA. Vizuálny tvorca ROBERT KOČAN 
predstavil výber zo svojich fotografických cyklov. Prozaici SILVESTER LAVRÍK a IVANA GIBOVÁ počas literárneho 
čítania premiérovo uviedli text, fiktívnu korešpondenciu muža a ženy, ktorú kontúrovali štiavnické reálie a 
kontexty histórie. 
CITADELA 04, 28.08.2021  
Komentovaná prehliadka výstavy Príbeh značky PLETA v Starom zámku s autentickými zážitkami bývalých 
zamestnankýň pletiarskeho závodu - Beaty Lazarovej a Ivety Petrikovičovej. Inšpiratívne zoskupenie OZ Šumné 
v rámci workshopu určovali módnu stopu. Kurátorka módy a textilu zo Slovenského centra dizajnu ZUZANA 
ŠIDLÍKOVÁ predstavila módne trendy socialistického Československa. Protagonistky OZ Gubaňa priblížili 
koncept vzniku a víziu lokálnej značky GUBAŇA. Zvukovú plochu zaplnila flautistka a speváčka MÁRIA 
REHÁKOVÁ. 
 
K pravidelnej ponuke múzea počas letnej turistickej sezóny patrí program Dielničiek v Kammerhofe, ktorý bol 
v roku 2021 obohatený o aktivity, ktoré zastrešovali externí lektori. Medzi nich sa zaradili Martin Felbaba, ktorý 
viedol netradičnú aktivitu - výrobu švihadiel, ktorú predvádzal na viac ako 100 ročných pracovných nástrojoch 
alebo Ľubomíra Žilková, ktorá účastníkom predstavila starobylé tkanie na doštičkách a prezentovala tradičné 
tkanie, pestovanie a spracovanie ľanu – od semienka až po hotovú textíliu. Letná ponuka Ekodielničky Uhoľnej 
expozície pozostávala z dobrodružnej hry „LOVCI POKLADOV” a z tvorivej aktivity zameranej na vytvarovanie 
vlastnej fosílie. 
 
Ďalšou novinkou sezóny 2021 sa stala Letná škola v múzeu určená deťom, ktoré v rámci podporného 
vzdelávania trávili letné dni v škole. Ponuka SBM bola pripravená na mieru a to formou zážitkovo – edukačného 
programu s akcentom na medzi predmetové vzťahy. Deti spoznávali banícku históriu, architektúru mesta 
UNESCO, fenomény sveta minerálov a banskej techniky, poklady výtvarného umenia a zúčastnili sa tvorivých 
aktivít v Dielničke. 
 
Prvý prázdninový víkend v Starom zámku patril podujatiu VÍKENDOVÉ TRHOVISKO. Lokálni farmári 
a remeselníci ponúkali domáce produkty, regionálne dobroty, zdravé maškrty, korenia, liečivé bylinky, prírodnú 
kozmetiku, výrobky z dreva, kovu, vlny a všeličo iné. 
  
Jeseň v múzeu patrila podujatiu Dušičky z Nového zámku. Návštevníci večerného Nového zámku si vychutnali 
sviatočný výhľad na priľahlé „dušičkovo“ rozžiarené cintoríny; pripravený bol Vizitkár osobností (výstava 
kolekcie fotografií náhrobníkov z priľahlých cintorínov) a diskusia s historičkou  Mgr. Luciou Krchnákovou, PhD. 
na tému Epidémie a choroby banskoštiavnických baníkov v 18. storočí. Okolo zámku bol vytvorený Labyrint 
SVETLA - svetelná inštalácia v koncepcii Ivana Slovenčáka a študentov Školy umeleckého priemyslu.  
 
Niektoré jesenné podujatia múzea sa v roku 2021 z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie nepodarilo 
zorganizovať. Z dôvodu ochrany zdravia sa neuskutočnilo Stretnutie generácií v Starom zámku a ani produkčne 
a dramaturgicky pripravené podujatie Týždeň vedy a techniky v Uhoľnej expozícii Handlová. 
 
Zimné a predvianočné obdobie bolo v múzeu aj v roku 2021 bez podujatia Štjavnycký vjanočný jarmok. 
Podujatie nahradil program s názvom ADVENT V MÚZEU. SBM uviedlo na svojom FB profile adventnú súťaž, 
ktorej základom bola jednoduchá vedomostná otázka. Prvý alebo prvá, ktorý/á na ňu správne odpovedal/a, 
získal/a od múzea darček v podobe knihy, reprodukcie grafiky alebo zbierkového predmetu. SBM a o. z. 
KULTUR uviedli na trh knižnú novinku BETLEHEMY Z BANSKEJ ŠTIAVNICE A OKOLIA, ktorá priblížila fenomény 
výroby tradičných ľudových betlehemov a salašov v regióne. Autorka knihy – etnologička Zuzana Denková 
predstavila nielen unikátnu kolekciu betlehemov uchovávaných v zbierke Slovenského banského múzea, ale aj 
špecifiká banskoštiavnických BANÍCKYCH betlehemov. Múzeum vystavilo počas adventu tri unikátne betlehemy 
v  expozícii Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe.  
 
Zamestnanci múzea a ich rodiny sa zapojili do iniciatívy, ktorá už štvrtý rok teší seniorov a seniorky na 
Slovensku: KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK? Krabičky s užitočnými maličkosťami a 
dobrotami boli odovzdané seniorom a seniorkám v Domove MÁRIE.  
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Prostredníctvom kampane UDRŽATEĽNÉ 5R VIANOCE Refuse/ Reduce/ Reuse/ Recycle/ Rot-
odmietni/redukuj/znovupoužívaj/recykluj/kompostuj na sociálnych sieťach múzeum ukázalo ako po/ZMENIŤ 
spotrebiteľské správanie počas predvianočnej hektiky Zriadilo tiež SWAP zónu výmeny oblečenia v podobe 
komorného, interného, múzejného BAZÁriku. Odevy pribúdali aj odbúdali a kvalitným kúskom oblečenia sa 
predĺžil život.   
 
SBM si počas roka pripomenulo mnohé významné sviatky a pamätné dni. Pri príležitosti Svetového dňa vody 
pripravilo mini-seriál, v ktorom predstavilo fenomén vody v banskej lokalite. Počas Dňa Zeme uskutočnilo sériu 
aktivít: v rámci online projektu Múzejná akadémia seriál o kartografii 5x o BANSKOM MERAČSTVE; zverejnilo 
výzvu na účasť v kreatívnom projekte TICHÉ SPRÁVY ZEME a v sérii ZELENÉ MÚZEUM uviedlo kampaň Plasty NIE 
každý deň. SBM podporilo Svetový deň čistého ovzdušia galériou motivačných plagátov, ktoré nabádali na 
zmenu v spôsobe cestovania, vykurovania, stravovania, či v spôsobe nakupovania. SBM poukázalo na 
pretrvávajúce výrazné rozdiely v odmeňovaní mužov a žien v 21. storočí. V statuse bol použitý fotografický 
zbierkový fond múzea. Fenomén TOLERANCIE sme variovali prostredníctvom letných rezidentov a rezidentiek 
v rezidenčnom centre múzea Žiakov dom (multimediálny tvorca Maroš Rovňák, historik Peter Buday, 
antropologička a archeologička Katarína Kapustka, spisovateľka Ivana Gibová a tvorca Silvester Lavrík, hudobník 
Luka Zabric, fotograf Peter Kočan, hudobník Martin Jánošík, či združenie ŠUMNE.sk a ďalši). 
Múzeum sa aktívne zapojilo do podujatia Hodina Zeme happeningom vo forme vypnutia osvetlenia jednej 
z dominánt mesta – Nového zámku. Pri príležitosti Dňa bicyklov uskutočnilo zamestnaneckú akciu Do múzea 
bez auta!. Počas Medzinárodného dňa životného prostredia boli expozície múzea prístupné bezplatne.  
Počas Európskych dní archeológie bola uskutočnená pešia výprava na významnú banskoštiavnickú 
archeologickú lokalitu Staré mesto – Glanzenberg s exkluzívnym komentárom archeológa Jozefa Labudu. 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva zamerané na zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve 
a kultúrnej rozmanitosti Európy, si múzeum pripomenulo programom DO MÚZEA POČAS SALAMANDROVÝCH 
DNÍ, ktorý pozostával z interaktívnej hry pre školákov, rodiny s deťmi alebo verejnosť s názvom Príbeh 
Striebornej licencie; komentovanej prehliadky inovovanej expozície v Kammerhofe; prezentácie virtuálnej 
výstavy pri príležitosti 450. výročia prijatia Maximiliánovho banského poriadku (projekt predstavil jeho autor 
– archivár Peter Konečný) a  programom v Handlovej, tzv. Dňom otvorených dverí 2021, počas ktorých bol 
vstup do expozície zdarma a uvedený bol exteriérový výstavný projekt „EPILÓG alebo PROLÓG“ (fotoreportáž 
Lubomíra Lužinu z Banského závodu Handlová). 
 
SBM participovalo na mnohých kultúrnych podujatiach formou spolupráce. V roku 2021 sa medzi takéto 
podujatia zaradili: 
 
Renesančná rytierska sála STARÉHO ZÁMKU poslúžila ako kulisa komorného koncertu „OBOE D’AMORE“, ktorý 
odznel v rámci FESTIVALU PEKNEJ HUDBY (Dušan Foltýn – hoboj, Radana Foltýnová – čembalo, Eugen Prochác 
– violončelo).  
V galérii sa v rámci projektu Hudba v galérii uskutočnil koncert súboru PRO/ARPE. Tóny violončela (EUGEN 
PROCHÁC) a harfy (ADRIANA ANTALOVÁ) v kontraste s postapokalyptickou scenériou výstavy PIESKY 
MIKROSVETA. Hudba ako vízia, horizont nádeje súčasného sveta zmietajúceho sa v globálnej klimatickej kríze. 
Umelci uviedli kompozície súčasných skladateľov Vladimíra Godára, Milana Nováka, Mirka Krajčiho, Arvo Pärta, 
Iannisa Xenakisa, ale aj Bacha, Vivaldiho, či Ravela. 
V Starom zámku sa predstavilo kultové banskoštiavnické divadelné zoskupenie PARADÁJZ PIKČR s hrou 
DORUŽOVA.   
SBM v roku 2021 hostilo v Starom zámku dve podujatia Mesta Banská Štiavnica. V posledný deň mesiaca júl 
Nezabudnuté remeslá a počas baníckych osláv Salamandrové dni z dôvodu, že uzavretý areál zámku 
umožňoval lepšie nastavenie a kontrolu protipandemických opatrení. 
Výsledkom spolupráce s Kreatívnym centrom FAD STU bola efemérna monumentálna 
umelecká inštalácia Afloat. Autormi inštalácie boli Bohuš Kubinský, Paulína Ebringerová a Monika 
Moravčíková. Dielo AFLOAT reflektovalo tému empatie, ktorá vyžaduje, aby sme vykročili mimo vlastné emócie 
a dívali sa na veci z pohľadu druhých.  
Súčasťou podujatia Citadela 04 bolo vystúpenie flautistky Márie Rehákovej v rámci spolupráce s festivalom 
Zvuk for Štiavnica spolu so samostatným večerným koncertom Sary Filipovej z Rakúska. 
Starý zámok sa stal dejiskom 13. medzinárodného festivalu interpretačné dni klasickej gitarovej hry. V kulisách 
zámku sa predstavili laureáti národných gitarových súťaží - Miriam Rodriguez Brüllová a Mateo González.  
Starý zámok privítal návštevníkov Festivalu Amplión, pre ktorých boli v ponuke Ludo & Arsène: BE FLAT – 
parkúrovo-akrobatické intervencie; Paul Morroco (ES): OLÉ – Music & Comedy – frenetická hudobná groteska v 
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Lapidáriu zámku a diskusia so psychiatrom MUDr. Michalom Patarákom, PhD. ako sprievodné podujatie 
k výstave Antidepresárium inštalovanej v priestore Karnera. 
 
SBM bolo tiež spoluorganizátorom Jesennej univerzity architektúry 2021, ktorej účastníci navštívili Starý zámok 
a Galériu Jozefa Kollára. 
 

 
 
Monumentálna inštalácia Afloat v nádvorí Starého zámku uvedená v spolupráci s Fakultou architektúry 
a dizajnu TU Bratislava. 
 

 
 
Deň otvorených dverí v Uhoľnej expozícii v Handlovej. 
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CITADELA, Starý zámok, cyklus sobotných popoludní (minifestivalov) o fenoménoch kultúrneho dedičstva 
Banskej Štiavnice.   
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Festival peknej hudby, Starý zámok.                                      Divadelné predstavenie „Doružova“, Starý zámok.  
 

       
 
Príbeh striebornej licencie, neformálne edukačné podujatie pre školy v Kammerhofe. 
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Dušičky z Nového zámku, prednáška historičky Lucie Krchnákovej.   
 

 
 
Multimediálna inštalácia Maroša Rovňáka PORT v karneri Starého zámku. 
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Podujatia v roku 2021 
 Názov podujatia Termín konania Miesto konania Návštevnosť 

1. Noc múzeí a galérií 15.máj Banské múzeum 
v prírode, Galéria J. 
Kollára 

112 

2. Svetový deň životného prostredia 5.jún expozície SBM 734 

3. Európske dni archeológie 19.jún Archeologická 
lokalita Staré mesto 
- Glanzenberg 

10 

4. Víkendové trhovisko 3.-4. júl Starý zámok 847 

5. Citadela I.-IV. 10.júl, 24.júl, 
14.august, 
28.august 

Starý zámok 513 

6. Letné tvorivé dielne v Ekodielničke júl-august Uhoľná expozícia 
Handlová 

45 

7. Prázdninové utorky júl-august Uhoľná expozícia 
Handlová 

130 

8. Prázdninové soboty júl-august Uhoľná expozícia 
Handlová 

48 

9. Letné dielne v Dielničke 
 

13.-17.júl, 
20.-24.júl, 
11-14.august, 
18.-21.august 

Kammerhof- 
Dielnička 

998 

10 Paradájz Pikčr - Doružova 15.júl, 20.august Starý zámok 400 

11. Festival peknej hudby 24.júl Starý zámok ------- 

12. Hudba v galérii 6.august Galéria J. Kollára 13 

13. Letná škola v múzeu 9.-27.august Kammerhof- 
Dielnička, Starý 
zámok, Galéria J. 
Kollára, Berggericht 

245 

14. Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných 
vecí 

25.-28.august, 
31.august-
4.september, 
7.-11.september 

Kammerhof- 
Dielnička 

cca 1000 
(vstup voľný) 

15. Zvuk for Štiavnica 28.august Starý zámok -------- 

16. Dni európskeho kultúrneho dedičstva = 
Do múzea počas Salamandrových osláv 
a Deň otvorených dverí v expozícii 
Handlová 

4. a 10.september Expozície SBM 271 

17. HUAJA – 13. Medzinárodný festival 
interpretačných dní klasickej gitarovej 
hry 

16.-18.september Starý zámok 108 

18. Balada o Zemi 24.september Galéria J. Kollára 9 

19. Festival Amplión 25.-26.september Starý zámok 155 

20. Med a prach: OUTSIDE THE BOX 01 2. október Galéria J. Kollára 10 

21. Dušičky z Nového zámku 30.október Nový zámok 257 

22. "Slovenské poverové rozprávania a 
slovanská mytológia" 

4.november Galéria J. Kollára 5 

23. Ako vystavovať? Diskusia o architektúre 
výstav. 

19.november Galéria J. Kollára 13 

24. ADVENT V MÚZEU 1.-17.december online hra 14 výhercov 
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PUBLIKÁCIE SBM 
 
Chvála zberateľstvu: Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici (kolektív autorov, editorka A. 
Matejková) 
Koncom decembra 2021 vydalo Slovenské banské múzeum reprezentatívnu publikáciu Chvála zberateľstvu: 

Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v slovensko-anglickej jazykovej mutácii. Publikácia 

prvýkrát v dejinách SBM ucelene predstavuje fenomén múzejníctva v Banskej Štiavnici cez unikátny zbierkový 

fond múzea a to slovenskej i zahraničnej verejnosti. Kniha je vizuálne príťažlivá vďaka bohatej  obrazovej 

dokumentácii, nechýbajú bibliografické odkazy na pramenný materiál a odbornú literatúru. Kniha je 

určená širokej verejnosti a všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o históriu, muzeológiu, geológiu, montanistiku, 

kultúrne a industriálne dedičstvo Slovenska. Vydanie publikácie bolo financované i prostredníctvom 

crowdfundingovej kampane na slovenskej platforme StartLab. 

 

Zborník z konferencie Argentifodina (kolektív autorov, editori - D. Harvan, J. Labuda)     

Recenzovaný zborník predstavuje najnovšie výsledky vedeckých výskumov z oblasti montánnej archeológie, 

numizmatiky, baníctva, hutníctva, etnológie, geologických vied, histórie či múzejníctva. Je výstupom 

z konferencie z roku 2020, ktorú v trojročnej periodicite múzeum usporadúva. Zborník obsahuje 17 príspevkov 

od rôznorodých odborníkov a odborníčok. Mottom zborníka je medziodborová vedecká spolupráca, dialóg či 

konfrontácia pri mapovaní kultúrneho dedičstva.    

 

Betlehemy z Banskej Štiavnice a okolia (autorka Z. Denková, vydavateľ: Občianske združenie KUL-TUR) 

Obrazová publikácia približuje ľudové betlehemárstvo v Banskej Štiavnici a v okolitých baníckych obciach. 

Čitateľom predstavuje unikátnu kolekciu baníckych betlehemov uchovávaných v zbierke Slovenského banského 

múzea v Banskej Štiavnici. V knihe možno objaviť ilustrácie drevených, papierových i textilných betlehemov a to 

od najstarších figúrok vyrobených z dosiek - po novodobé betlehemy z druhej polovice 20. storočia. Zahrnuté sú 

i základné informácie o výrobcoch betlehemov. Publikácia približuje betlehemy, v ktorých sú originálne 

vkomponované banícke výtvarné motívy. Súčasťou knihy sú i betlehemské prospekty (tzv. maľované salaše), 

ktoré maľovali baníci a používali ich ako popredia rozložených betlehemov. Vydanie publikácie „Betlehemy z 

Banskej Štiavnice a okolia“ inicioval Jozef Poliak. Knižku v náklade 1000 kusov vydalo v auguste 2021 občianske 

združenie KUL-TUR zo Zvolena v spolupráci so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici. 
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3.1.5 ODBORNÁ METODICKÁ ČINNOSŤ 

3.1.5.1 KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ  
 

Konzultačná činnosť v roku 2021 
Riešiteľ Žiadateľ Téma 

Mgr. Z. Denková, PhD. R. Dugovský Medaila športového atletického vysokoškolského 
klubu v Banskej Štiavnici, 90.roky 19. stor. 

Mgr. Z. Denková, PhD. Peter Kuscsik Núdzové papierové platidlá z obdobia 1848-49, 
1860 alebo 1866. 

Mgr. Z. Denková, PhD. OOCR Metodický pokyn k spusteniu e-klopačky 
v Banskej Štiavnici. 

Mgr. H. Galková T. Mrázek Konzultácia k diplomovej práci ohľadom strihov 
mužských nohavíc 

Mgr. H. Galková A. Drímaj Kolekcia hrnčiny v E fonde SBM 

PhDr. D. Harvan D. Zliechovec Fajka štiavnička, majiteľ Ľ. Cseh 

PhDr. D. Harvan Lévaiová Zbierkové predmety ku kultúre Maďarov 

PhDr. D. Harvan A. Grusková Albumy fotografií (projekt A. G. Gwerková) 

PhDr. D. Harvan Schillerová Spolok Sitno 

PhDr. D. Harvan K. Mašterová Sochy Katarína a Barbora – identifikácia zbierok k 
výstave 

PhDr. D. Harvan OOCR- Región Banská 
Štiavnica 

Náučný chodník M. Kapustu – inovácia, úprava 
textov 

Ing. L. Lužina Záchranári z BB Konzultácie k lokalizácii dvoch nezvestných na 
Jergyštôlni a k podmienkam, ktoré môžu v 
podzemí očakávať. 

Ing. L. Lužina Hrošovský Diplomovka Turistické využitie montánnych 
pamiatok. 

Ing. L. Lužina J. Vohnout Fotenie a informácie o štôlni Glanzenberg pre 
knižku. 

Ing. L. Lužina OOCR- Región Banská 
Štiavnica 

Náučný chodník M. Kapustu – inovácia, úprava 
textov + fotografie. 

Ing. L. Lužina K. Vošková Identifikácia banských diel v pivniciach domov 
v Banskej Štiavnici. 

Ing. L. Lužina TV Markíza Konzultácie k lokalizácii dvoch nezvestných na 
Jergyštôlni. 

Ing. M. Sombathyová R. Pernis Príprava článku pre VŠB v Ostrave. 

Bc. P. Orčík T. Haviar Banské lokomotívy vo fonde SBM 
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3.1.5.2 EDUKAČNÁ ČINNOSŤ  

 

Múzeum od roku 1998 prostredníctvom projektu Škola v múzeu realizuje edukačné aktivity v expozíciách a 
učebniach Slovenského banského múzea (v remeselnej Dielničke v Kammerhofe, Ekodielničke v expozícii 
v Handlovej, Geobádateľni v Berggerichte a v Enviroučebni v Kammerhofe).  
 
V súvislosti s obmedzeniami v dôsledku pandémie COVID – 19 mohli byť aj v roku 2021 aktivity realizované len 

v obmedzenej miere. Podarilo sa zorganizovať Prázdninové letné tvorivé dielne v Dielničke v Kammerhofe 

s návštevnosťou 998 návštevníkov. Spustil sa nový projekt Letná škola v múzeu s účasťou 245 detí a učiteľov 

a letný program v Uhoľnej expozícii v Handlovej, ktorý absolvovalo 223 návštevníkov. Múzeum pripravilo nové 

tvorivé vzdelávacie programy. Spomenúť možno interaktívnu hru Príbeh striebornej licencie, ktorá bola 

uvedená v Banskom múzeu v prírode počas Noci múzeí a galérií a reprízovaná v priestore expozície Baníctvo na 

Slovensku počas Salamandrových osláv.  

Na vzdelávacích aktivitách v Geobádateľni sa zúčastnilo 390 návštevníkov, letné ryžovanie zlata v Kammerhofe 

absolvovalo 286 detí a rodičov, program Hráme sa na remeselníkov v Dielničke v Kammerhofe absolvovalo 

1 672 návštevníkov. Ekodielničku v Uhoľnej expozícii Handlová navštívilo 243 návštevníkov. 

Pandémia COVID – 19 z hľadiska návštevnosti asi najviac zasiahla aktivity pre žiakov a študentov. V tejto oblasti 

múzeum zaznamenalo veľký prepad. Školy sa veľa školských dní vyučovali dištančne a platilo, že aj po prechode 

na prezenčnú výučbu obmedzenia pokračovali a vzdelávanie sa malo uskutočňovať najmä na pôde základných, 

stredných a vysokých škôl.  

 

Aktivity projektu Škola v múzeu v roku 2021 
 Názov aktivity Miesto konania Návštevnosť 

1. Hráme sa na remeselníkov Kammerhof - Dielnička 1 672 

2. Geobádateľňa Berggericht 390 

3. Kammerhof- Baníctvo na Slovensku, 
ryžovanie zlata 

Kammerhof 286 

4. Ekodielnička, Handlová Uhoľná expozícia Handlová 243 

5. Program „Hravý Starý zámok”- Letná 
škola v múzeu- august 2021 

Starý zámok  80 

6. Príbeh Striebornej licencie Kammerhof 46 

7. Aktivity so školami v Galérii J. Kollára 
(tvorba masiek vo výstave J. Mitríkovej 
a D. Demjanoviča; Po stopách J. Kollára; 
Diskusný kruh k téme...;  

Galéria J. Kollára 108 

8. Život v bavlne Starý zámok 16 

 

 
 
Hráme sa na remeselníkov, tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, Kammerhof, Dielnička. 
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Prehľad návštevnosti na podujatiach Školy v múzeu –  
Hráme sa na remeselníkov 

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 2105 

2009 549 870  34 284 13 433 2183 

2010 636 1025  25 117 14 266 2192 

2011 703 1136 63 50 121 26 414 2508 

2012 804 1264  17 220 14 369 2688 

2013 802 1444 3 53 283 13 459 3057 

2014 732 1345 17 32 297 12 588 3023 

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 

2020 241 252 0 0 419 - 1194 2160 

2021 137 485 0 0 998 - 998 1672 

 
 

 
 
Citadela, tvorivé dielne pre školy a rodiny s deťmi, Starý zámok.  
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Citadela, tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, Starý zámok.  

 
 

   
 
Hráme sa na remeselníkov, tvorivé dielne pre školy a rodiny s deťmi, Kammerhof, Dielenička. 
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3.1.6 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

3.1.6.1 VÝSKUMNÉ ÚLOHY SBM V ROKU 2021 
 

Názov úlohy Riešitelia Trvanie Výstup 
Archeologický výskum pravekého a 
stredovekého baníctva na 
Slovensku  

PhDr. J. Labuda, CSc. úloha dlhodobá 
Nálezové správy, 
Doplnenie expozícií, 
štúdie, prednášky  

Banskoštiavnické cechy  Mgr. A. Matejková, PhD. 2020/2021 
Spracovanie podkladov, 
archívny výskum, 
plánovaná štúdia 

Uhoľné bane na Hornej Nitre a 
západnom Slovensku  

Ing. M. Sombathyová 
Ing. L. Lužina 

2021, úloha 
dlhodobá 

Fotodokumentácia, 
akvizičná činnosť 

 
Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov múzea bola zameraná na výskum pravekého a stredovekého baníctva, 
Banskoštiavnických cechov a uhoľného baníctva na Hornej Nitre a západnom Slovensku. 

 

3.1.6.2 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRACOVNÍKOV MÚZEA V ROKU 2021 
 
KOLEKTÍVNA MONOGRAFIA/ ZBORNÍK/ PUBLIKÁCIA 
MATEJKOVÁ, Adriana (ed.). Chvála zberateľstvu: Klenoty Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. 
Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum, 2021, 208 s. ISBN 978-80-85579-60-4 
HARVAN Daniel, LABUDA Jozef. Argenti fodina. Zborník prednášok 2020. Banská Štiavnica: Slovenské banské 
múzeum, 2021, 186 s. ISBN 978-80-85579-59-8 
DENKOVÁ, Zuzana. Betlehemy z Banskej Štiavnice a okolia. Zvolen: OZ KUL-TUR Zvolen, 2021, 119 s.  
ISBN 978-80-971859-5-4. 
 
KAPITOLY VO VEDECKEJ MONOGRAFII 
MATEJKOVÁ, Adriana. kapitola: Dejiny baníctva na Slovensku, publikácia Dejiny Slovenska v období novoveku 
(spolupráca s Historickým ústavom SAV) 
SENČEK, R. Richard. kapitola: Dejiny dopravy na Slovensku, publikácia Dejiny Slovenska v období novoveku 
(spolupráca s Historickým ústavom SAV) 
 
ODBORNÉ ČLÁNKY 
DENKOVÁ, Zuzana. 2021. Bonitné múzeum. Artalk.sk (online magazín). [Online] 7. júl 2021. [Dátum: 7. júl 
2021.] ISSN 1805-6989. 
HARVAN, Daniel. Lekárnik Aba Sztankay z banskoštiavnickej lekárnickej rodiny Sztankayovcov (II. časť). In 
Lekárnik, roč. XXVI, č. 1/2021, s. 48 – 49. 
HARVAN, Daniel. Lekárnik Aba Sztankay z banskoštiavnickej lekárnickej rodiny Sztankayovcov (III. časť). In 
Lekárnik, roč. XXVI, č. 2/2021, s. 44 – 45. 
HARVAN, Daniel. Osudy židovských lekární a lekárnikov v Banskej Štiavnici. In Slovenský lekárnik. roč. VI., č. 
1/2021, s. 6 – 13. ISSN 2453-8973. 
SENČEK, R. Richard. Efektívny zabijak – cholera. In Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre 
popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Banská Bystrica : OZ Divesitas Culturae, 2021, ročník XIX., č. 
1., s. 1 a 5. OÚ-OPT-1/2003 ISSN 2585-9420 
SENČEK, R. Richard. Syfilis, besnota a ďalšie pohromy. In Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre 
popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Banská Bystrica : OZ Divesitas Culturae, 2021, ročník XIX., č. 
1., s. 14. OÚ-OPT-1/2003 ISSN 2585-9420 
SENČEK, R. Richard. Yersinia Pestis - vraždiaci stroj. In Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre 
popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Banská Bystrica : OZ Divesitas Culturae, 2021, ročník XIX., č. 
2., s. 5. OÚ-OPT-1/2003 ISSN 2585-9420 
SENČEK, R. Richard. Štefan Milovan Kraker - zabudnutý maliar a grafik. In Bystrický Permon : Banskobystrická 
revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Banská Bystrica : OZ Divesitas Culturae, 2021, 
ročník XIX., č. 2., s. 5. OÚ-OPT-1/2003 ISSN 2585-9420 



37 

SENČEK, R. Richard. Utekajte rýchlo a ďaleko, vráťte sa neskôr. In Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre 
popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Banská Bystrica : OZ Divesitas Culturae, 2021, ročník XIX., č. 
3., s. 12. OÚ-OPT-1/2003 ISSN 2585-9420 
SENČEK, R. Richard. Emil Jurkovič a epidémie. In Bystrický Permon : Banskobystrická revue pre popularizovanie 
vedy, umenia a cestovného ruchu. Banská Bystrica : OZ Divesitas Culturae, 2021, ročník XIX., č. 4., s. 6. OÚ-OPT-
1/2003 ISSN 2585-9420 
SENČEK, R. Richard. Pneumatická, potrubná preprava v Banskej Bystrici In Bystrický Permon : Banskobystrická 
revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu. Banská Bystrica : OZ Divesitas Culturae, 2021, 
ročník XIX., č. 4., s. 15. OÚ-OPT-1/2003 ISSN 2585-9420 
JANUŠOVÁ, Mária. Zara Pfeifer. Documenting Life Inside an Urban Utopia. In: Fotograf, r. 20, 2021, č. 39, s. 46-

53, ISSN 1213-9602 

 

PRÍSPEVKY Z VEDECKEJ KONFERENCIE UVEREJNENÉ V ZAHRANIČNOM/DOMÁCOM KONFERENČNOM 
RECENZOVANOM ZBORNÍKU 
DENKOVÁ, Zuzana. 2021. Banícke ošliadre v zbierke Slovenského banského múzea. [ed.] In HARVAN, Daniel – 
LABUDA, Jozef (eds.). Argenti fodina 2020. Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 
2020, ktorá sa konala v dňoch 9. – 10. septembra 2020 v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica : Slovenské banské 
múzeum, 2021. s. 173-186. ISBN 978-80-85579-59-8. 
HARVAN, Daniel. Lekárnik Aba Sztankay z banskoštiavnickej lekárnickej rodiny Sztankayovcov.  In BARTUNEK, 
Anton – SENČEK, Richard R. (eds.) Zborník prednášok z 25. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 
185. výročia narodenia a 125. výročia úmrtia lekárnika Viliama Aurela Scherfela. Banská Bystrica : Amtheon, s. r. 
o., Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 2021, s. 101 – 122. ISBN 978-80-89880-
04-1. 
HARVAN, Daniel. Knihy návštev z banskoštiavnických baní v zbierke Slovenského banského múzea. In HARVAN, 
Daniel – LABUDA, Jozef (eds.). Argenti fodina 2020. Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti 
fodina 2020, ktorá sa konala v dňoch 9. – 10. septembra 2020 v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica : Slovenské 
banské múzeum, 2021. s. 141 – 159. ISBN 978-80-85579-59-8. 
LABUDA, Jozef - KONEČNY, Patrik  - HOLICKÝ, Ivan. Spolupráca archeológa a mineralóga pri analýzach 
niektorých nálezov z Banskej Štiavnice. In HARVAN, Daniel – LABUDA, Jozef (eds.). Argenti fodina 2020. Zborník 
prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti fodina 2020, ktorá sa konala v dňoch 9. – 10. septembra 2020 
v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2021. s. 34 - 41. ISBN 978-80-85579-59-8. 
LABUDA, Jozef - HUNKA, Ján. Čomu slúžil olovený predmet z Glanzenbergu v Banskej Štiavnici?  In HARVAN, 
Daniel – LABUDA, Jozef (eds.). Argenti fodina 2020. Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Argenti 
fodina 2020, ktorá sa konala v dňoch 9. – 10. septembra 2020 v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica : Slovenské 
banské múzeum, 2021. s. 42 - 45. ISBN 978-80-85579-59-8. 
MATEJKOVÁ, Adriana. Náboženské rukopisné spevníky z Banskej Štiavnice z  18.-19. storočia. In BRAUNOVÁ, 
Lucia (ed.). Remeslo a kniha II. Martin: Slovenská národná knižnica, 2020, s. 88-97. ISBN 978-80-8149-134-4. 
(https://online.fliphtml5.com/mdfbt/uqlf/). Publikácia vyšla v roku 2021 so starým vročením. 
MATEJKOVÁ, Adriana. Dokumentácia banskej a hutníckej činnosti na Slovensku vo fotoarchíve Slovenského 
banského múzea v Banskej Štiavnici. In Argenti fodina: zborník prednášok 2020. Banská Štiavnica: Slovenské 
banské múzeum, 2021, s. 167-172. ISBN 978-80-85579-59-8. 
SENČEK, R. Richard. Flittnerová lekáreň v Banskej Bystrici. In BARTUNEK, Anton - SENČEK, R. Richard. 25. 
sympózium z dejín farmácie - Zborník prednášok z 25. sympózia z dejín farmácie konaného pri príležitosti 185. 
výročia narodenia a 125. výročia úmrtia lekárnika Viliama Aurela Scherfela dňa 17. septembra 2021 v 
priestoroch štátneho archívu v mestskej časti Popradu - Spišskej Sobote. Banská Bystrica : Amtheon, s. r. o. pre 
Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2021, s. 25 - 44.  ISBN 978-80-89880-04-1 (odložené 
publikovanie z roku 2020). 
 

POPULARIZAČNÉ ČLÁNKY 
Štiavnické noviny. Slovenské banské múzeum a jeho smerovanie pod vedením novej riaditeľky (rozhovor) 
(Štiavnické noviny, roč. 32., č.1, rok 2021) 
Denková, Zuzana. Slovo má ... (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 15, rok 2021) 
Harvan, Daniel. Vyšiel katalóg k výstave Príbeh značky Pleta (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 3, rok 2021) 
Harvan, Daniel. Zo zbierok Slovenského banského múzea Pec (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 6, rok 2021) 
Harvan, Daniel. Zo zbierok Slovenského banského múzea Fotografia (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 7, rok 2021) 

https://online.fliphtml5.com/mdfbt/uqlf/
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Harvan, Daniel. Zo zbierok Slovenského banského múzea Základný kameň (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 8, rok 
2021) 
Harvan, Daniel. Zo zbierok Slovenského banského múzea Fajka (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 9, rok 2021) 
Harvan, Daniel. Zo zbierok Slovenského banského múzea (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 5, rok 2021) 
Harvan, Daniel. Zo zbierok Slovenského banského múzea Fajka, (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 9, rok 2021) 
Harvan, Daniel. Zo zbierok Slovenského banského múzea Fotografia (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 17, rok 
2021) 
Harvan, Daniel. Zo zbierok Slovenského banského múzea Film (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 18, rok 2021) 
Galková, Helena. Zo zbierok Slovenského banského múzea Baňa vo fľaši (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 14, rok 
2021) 
Galková, Helena. Zo zbierok Slovenského banského múzea Poduška na paličkovanie čipiek (Štiavnické noviny, 
roč. 32., č. 15, rok 2021) 
Galková, Helena. Zo zbierok Slovenského banského múzea Džbán (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 16, rok 2021) 
Galková, Helena. Zo zbierok Slovenského banského múzea Kabát (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 19, rok 2021) 
Herianová, Silvia. Pozvánka do Galérie Jozefa Kollára (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 31, rok 2021) 
Herianová, Silvia. Pozvánka na vernisáž výstavy (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 35, rok 2021) 
Herianová, Silvia. Pozvánka na vernisáž (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 37, rok 2021) 
Herianová, Silvia. Slovenské poverové rozprávania a slovanská mytológia (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 38, rok 
2021) 
Herianová, Silvia, Janušová, Mária. Putti a Agnieszka Polska (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 46, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Nová kniha o baníckom odievaní (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 3, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Zuzana Denková: Banícke uniformy (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 5, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Múzeum hľadá lektorky a lektorov! (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 14, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Múzeum hľadá lektorky a lektorov! (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 15, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Noc múzeí a galérií 2021 (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 18, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Do múzea bez auta! (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 21, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Jún v Slovenskom banskom múzeu (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 21, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Za tajomstvami Glanzenbergu (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 23, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. O Plete a udržateľnej móde trocha inak - Citadela 04 (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 29, rok 
2021) 
Chovanová, Iveta. Maximiliánov banský poriadok (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 31, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Prezentácia novej publikácie (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 31, rok 2021) 
Chovanová, Iveta. Do múzea počas Salamandrových osláv (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 31, rok 2021) 
Chovanová, Iveta.. Dušičky z Nového zámku (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 38, rok 2021) 
Jancsy, Peter. Zo zbierok Slovenského banského múzea Striebro (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 20, rok 2021) 
Jancsy, Peter. Zo zbierok Slovenského banského múzea Hauerit, Vígľašská Huta (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 
23, rok 2021) 
Jancsy, Peter. Kalcit- majster tvarov- nová výstava v Berggerichte, (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 41, rok 2021) 
Janovský, Miloš. Nový zámok - architektonická súťaž (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 10, rok 2021) 
Janovský, Miloš. Nový zámok - architektonická súťaž (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 10, rok 2021) 
Janušová, Mária. Komentovaná prehliadka výstavy (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 42, rok 2021) 
Zaujímavá výstava Timotej Kosmel: Piknik pri ceste, Nový čas pre ženy, č.46/2021, s.46 
Labuda, Jozef. Štiavničania putovali už v stredoveku na posvätné miesta Európy (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 
12, rok 2021) 
Labuda, Jozef. Zo zbierok Slovenského banského múzea železné gotické dvere z Glanzenbergu (Štiavnické 
noviny, roč. 32., č. 13, rok 2021) 
Labuda, Jozef. Transformácia múzea SNP pod rezort obrany [interw.] Denník SME, august 2021 
Labuda, Jozef. Životné jubileum Š. Tóthovej, Spravodaj AU SAV 
Labuda, Jozef. O využití hliny z H. Nemiec-Rakovca pre výrobu fajok v Banskej Štiavnici (časopis Naše 
nemčianske noviny, 2021) 
Labuda, Jozef. Keď archeológ „vykope“ archívny prameň (časopis Naše nemčianske noviny, č. 3, 2021)        
Mihoková, Oľga. Pozvánka do ekodielne (Handlovský hlas, roč. III, č. 10, rok 2021) 
Mihoková, Oľga. Letné prázdniny v SBM (Handlovský hlas, roč. III, č. 13, rok 2021) 
Mihoková, Oľga. Deň otvorených dverí (Handlovský hlas, roč. III, č. 16, rok 2021) 
Paškayová, Zuzana. Úspešná vernisáž výstavy „ Edmund Gwerk - Paralely a paradoxy” (Štiavnické noviny, roč. 
32., č. 40, rok 2021) 
Paškayová, Zuzana. Ako vystavovať? Diskusia o architektúre výstav (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 40, rok 2021) 



39 

Páchniková, Petra. Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí 2021 (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 29, rok 
2021) 
Páchniková, Petra. Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí 2021 (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 30, rok 
2021) 
Sombathyová, Magdalena. Zo zbierok Slovenského banského múzea Maska záchranárskeho prístroja Dräger 
1904/1909 (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 9, rok 2021) 
Tím GaJK. Noc múzeí a galérií v Galérii Jozefa Kollára (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 18, rok 2021) 
Tím Galérie Jozefa Kollára. Galéria Jozefa Kollára potrebuje vašu pomoc! (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 42, rok 
2021) 
GaJK - Slovenské banské múzeum. Galéria Jozefa Kollára pozýva ... (Štiavnické noviny, roč. 32., č. 34, rok 2021) 
 
PROPAGÁCIA V ON-LINE ČLÁNKOCH      
Banská Štiavnica je očarujúca v každom období (zmienka o Starom zámku a Kammerhofe): 
https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/banska-stiavnica-je-ocarujuca-kazdom-obdobi-
navstevnikov-laka-jej-okolie-hlavne-tajchy/2  
Online prezentácia knihy Banícke uniformy: https://www.teraz.sk/regiony/online-prezentacia-priblizi-
nepovsim/521585-clanok.html  
Online prezentácia knihy Banícke uniformy: https://ziar.dnes24.sk/ako-sa-obliekali-stiavnicki-banici-online-
prezentacia-priblizi-doposial-nepovsimnutu-temu-380479 
Kniha Banícke uniformy: https://www.dobrenoviny.sk/c/195204/banicke-uniformy-priblizuju-doposial-
nepovsimnutu-temu-odievania-banikov 
Kniha Banícke uniformy: https://myziar.sme.sk/c/22578895/nova-publikacia-sa-venuje-doposial-
nepovsimnutej-teme-odievania-banikov-video.html 
Kniha Banícke uniformy: https://spravyaktualne.sk/clanok-960836/nova-publikacia-sa-venuje-doposial-
nepovsimnutej-teme-odievania-banikov-video 
Štôlňa Bartolomej sa mení na galériu: https://myziar.sme.sk/c/22588966/stolna-bartolomej-sa-meni-na-
galeriu-pozrite-sa-na-tu-krasu.html 
Upečte si Kammerhofský bochníček: https://myziar.sme.sk/c/22600495/muzeum-zdiela-odskusany-recept-
upecte-si-kammerhofsky-bochnicek-foto.html 
Svetový deň vody- havária Vodárenská: https://myziar.sme.sk/c/22622605/dnes-je-svetovy-den-vody-priroda-
ukazala-svoju-silu-foto.html 
Hodina Zeme: https://www.teraz.sk/regiony/enviro-do-hodiny-zeme-sa-zhasnutim-osv/537978-clanok.html 
Hodina Zeme: https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/enviro-do-hodiny-zeme-sa-
zhasnutim-osvetlenia-zapoja-aj-viacere-mesta-v-bbsk/     
SBM a návštevnosť/tržby 2020: https://www.teraz.sk/kultura/slovenske-banske-muzeum-eviduje-za-
ro/540693-clanok.html 
SBM a návštevnosť/tržby 2020: https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/slovenske-
banske-muzeum-eviduje-za-rok-2020-pokles-trzieb-o-viac-ako-123-000-eur/ 
SBM a návštevnosť/tržby 2020: https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica 
SBM a návštevnosť/tržby 2020: https://ziar.dnes24.sk/slovenske-banske-muzeum-rata-skody-pokles-trzieb-o-
viac-ako-123-tisic-eur-386998 
SBM a návštevnosť/tržby 2020: https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/584026-slovenske-banske-
muzeum-ma-za-rok-2020-pokles-trzieb-o-viac-ako-123-000-eur/ 
SBM a prípravy na sezónu: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210413TBB00186 
SBM a prípravy na sezónu: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/584307-banske-muzeum-v-banskej-
staiavnici-chysta-letnu-sezonu/ 
SBM -prípravy na LTS: https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/banska-stiavnica-sbm-sa-
pripravuje-na-letnu-sezonu-hlada-i-sezonnych-lektorov/ 
SBM a prípravy na sezónu: https://myziar.sme.sk/c/22637368/muzeum-sa-pripravuje-na-letnu-sezonu-hlada-i-
sezonnych-lektorov.html 
Nový tím Galérie Jozefa Kollára: https://artalk.cz/2021/04/28/novy-tim-galerie-jozefa-kollara/ 
Noc múzeí a galérií: https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2021/05/10/noc-muzei-a-galerii-v-banskej-stiavnici-
2021/ 
Noc múzeí a galérií: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210510TBB00255 
Noc múzeí a galérií: https://myziar.sme.sk/c/22656605/noc-muzei-a-galerii-sa-v-slovenskom-banskom-muzeu-
uskutocni-v-dvoch-expoziciach.html 
Noc múzeí a galérií: https://www.aktuality.sk/clanok/890651/noc-muzei-a-galerii-2021-na-slovensku/ 

https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/banska-stiavnica-je-ocarujuca-kazdom-obdobi-navstevnikov-laka-jej-okolie-hlavne-tajchy/2
https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/banska-stiavnica-je-ocarujuca-kazdom-obdobi-navstevnikov-laka-jej-okolie-hlavne-tajchy/2
https://www.teraz.sk/regiony/online-prezentacia-priblizi-nepovsim/521585-clanok.html
https://www.teraz.sk/regiony/online-prezentacia-priblizi-nepovsim/521585-clanok.html
https://ziar.dnes24.sk/ako-sa-obliekali-stiavnicki-banici-online-prezentacia-priblizi-doposial-nepovsimnutu-temu-380479
https://ziar.dnes24.sk/ako-sa-obliekali-stiavnicki-banici-online-prezentacia-priblizi-doposial-nepovsimnutu-temu-380479
https://www.dobrenoviny.sk/c/195204/banicke-uniformy-priblizuju-doposial-nepovsimnutu-temu-odievania-banikov
https://www.dobrenoviny.sk/c/195204/banicke-uniformy-priblizuju-doposial-nepovsimnutu-temu-odievania-banikov
https://myziar.sme.sk/c/22578895/nova-publikacia-sa-venuje-doposial-nepovsimnutej-teme-odievania-banikov-video.html
https://myziar.sme.sk/c/22578895/nova-publikacia-sa-venuje-doposial-nepovsimnutej-teme-odievania-banikov-video.html
https://spravyaktualne.sk/clanok-960836/nova-publikacia-sa-venuje-doposial-nepovsimnutej-teme-odievania-banikov-video
https://spravyaktualne.sk/clanok-960836/nova-publikacia-sa-venuje-doposial-nepovsimnutej-teme-odievania-banikov-video
https://myziar.sme.sk/c/22588966/stolna-bartolomej-sa-meni-na-galeriu-pozrite-sa-na-tu-krasu.html
https://myziar.sme.sk/c/22588966/stolna-bartolomej-sa-meni-na-galeriu-pozrite-sa-na-tu-krasu.html
https://myziar.sme.sk/c/22600495/muzeum-zdiela-odskusany-recept-upecte-si-kammerhofsky-bochnicek-foto.html
https://myziar.sme.sk/c/22600495/muzeum-zdiela-odskusany-recept-upecte-si-kammerhofsky-bochnicek-foto.html
https://myziar.sme.sk/c/22622605/dnes-je-svetovy-den-vody-priroda-ukazala-svoju-silu-foto.html
https://myziar.sme.sk/c/22622605/dnes-je-svetovy-den-vody-priroda-ukazala-svoju-silu-foto.html
https://www.teraz.sk/regiony/enviro-do-hodiny-zeme-sa-zhasnutim-osv/537978-clanok.html
https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/enviro-do-hodiny-zeme-sa-zhasnutim-osvetlenia-zapoja-aj-viacere-mesta-v-bbsk/
https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/enviro-do-hodiny-zeme-sa-zhasnutim-osvetlenia-zapoja-aj-viacere-mesta-v-bbsk/
https://www.teraz.sk/kultura/slovenske-banske-muzeum-eviduje-za-ro/540693-clanok.html
https://www.teraz.sk/kultura/slovenske-banske-muzeum-eviduje-za-ro/540693-clanok.html
https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/slovenske-banske-muzeum-eviduje-za-rok-2020-pokles-trzieb-o-viac-ako-123-000-eur/
https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/slovenske-banske-muzeum-eviduje-za-rok-2020-pokles-trzieb-o-viac-ako-123-000-eur/
https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica
https://ziar.dnes24.sk/slovenske-banske-muzeum-rata-skody-pokles-trzieb-o-viac-ako-123-tisic-eur-386998
https://ziar.dnes24.sk/slovenske-banske-muzeum-rata-skody-pokles-trzieb-o-viac-ako-123-tisic-eur-386998
https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/584026-slovenske-banske-muzeum-ma-za-rok-2020-pokles-trzieb-o-viac-ako-123-000-eur/
https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/584026-slovenske-banske-muzeum-ma-za-rok-2020-pokles-trzieb-o-viac-ako-123-000-eur/
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210413TBB00186
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/584307-banske-muzeum-v-banskej-staiavnici-chysta-letnu-sezonu/
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/584307-banske-muzeum-v-banskej-staiavnici-chysta-letnu-sezonu/
https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/banska-stiavnica-sbm-sa-pripravuje-na-letnu-sezonu-hlada-i-sezonnych-lektorov/
https://dnes.plus/spravy/miestne-spravy/banskobystricky-kraj/banska-stiavnica-sbm-sa-pripravuje-na-letnu-sezonu-hlada-i-sezonnych-lektorov/
https://myziar.sme.sk/c/22637368/muzeum-sa-pripravuje-na-letnu-sezonu-hlada-i-sezonnych-lektorov.html
https://myziar.sme.sk/c/22637368/muzeum-sa-pripravuje-na-letnu-sezonu-hlada-i-sezonnych-lektorov.html
https://artalk.cz/2021/04/28/novy-tim-galerie-jozefa-kollara/
https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2021/05/10/noc-muzei-a-galerii-v-banskej-stiavnici-2021/
https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2021/05/10/noc-muzei-a-galerii-v-banskej-stiavnici-2021/
https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20210510TBB00255
https://myziar.sme.sk/c/22656605/noc-muzei-a-galerii-sa-v-slovenskom-banskom-muzeu-uskutocni-v-dvoch-expoziciach.html
https://myziar.sme.sk/c/22656605/noc-muzei-a-galerii-sa-v-slovenskom-banskom-muzeu-uskutocni-v-dvoch-expoziciach.html
https://www.aktuality.sk/clanok/890651/noc-muzei-a-galerii-2021-na-slovensku/
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Noc múzeí a galérií: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/587931-noc-muzei-a-galerii-bude-nazivo-aj-on-
line/ 
Noc múzeí a galérií: https://dennikn.sk/minuta/2391022/ 
Noc múzeí a galérií v Galérii J. Kollára: https://artalk.cz/2021/05/12/15-5-2021-noc-muzei-a-galerii-v-galerii-
jozefa-kollara/ 
Otvorená výzva Galérie J. Kollára: https://artalk.cz/2021/05/12/do-6-6-2021-otvorena-vyzva-galerie-jozefa-
kollara/ 
Do múzea bez AUTA!: https://akcnemamy.akcnezeny.sk/amp/2021/06/01/do-muzea-bez-auta/ 
Komentovaná prehliadka inovovanej expozície Kammerhof: https://www.teraz.sk/regiony/banska-stiavnica-
sbm-predstavi-inovo/556768-clanok.html 
Európske dni archeológie (EDA): https://www.teraz.sk/slovensko/pamiatkari-pozyvaju-na-europske-dni-
a/556577-clanok.html 
Piesky mikrosveta v Galérii J. Kollára: https://artalk.cz/2021/06/18/ts-piesky-mikrosveta-v-gajk/ 
Piesky mikrosveta: https://myziar.sme.sk/c/22689908/v-galerii-jozefa-kollara-otvoria-vystavu-piesky-
mikrosveta.html 
Výstava Piesky mikrosveta: https://zelenespravy.sk/uz-zajtra-25-6-2021-sa-o-1800-uskutocni-v-slovenske-
banske-muzeum-banska-stiavnica-prva-vernisaz-vystavy-s-nazvom-piesky-mikro/ 
Uhlíková stopa SBM: https://www.teraz.sk/spravy/slovenske-banske-muzeum-pracuje-na-to/559972-
clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSpr%25C
3%25A1vy%253Bimg 
Uhlíková stopa: https://www.topspravy.sk/recent.aspx?portalID=teraz 
Výstava Klimatická spravodlivosť: https://www.teraz.sk/regiony/b-stiavnica-banske-muzeum-v-prirod/560296-
clanok.html 
Bonitné múzeum: https://artalk.cz/2021/07/07/bonitne-muzeum/ 
Citadela 01: https://www.teraz.sk/najnovsie/b-stiavnica-prva-cast-cyklu-citade/561285-clanok.html 
Citadela 01: https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica 
Trojvernisáž v Galérii J. Kollára: https://www.teraz.sk/kultura/velky-vystavny-festival-v-b-stiavn/563864-
clanok.html 
Trojvernisáž v GaJK: https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica 
Trojvernisáž v GaJK: https://artalk.cz/2021/07/22/ts-trojvernisaz-v-galerii-jozefa-kollara/ 
V Banskej Štiavnici bude workshop výroby pravekých šperkov:  https://www.teraz.sk/najnovsie/b-stiavnica-na-
starom-zamku-bude-wor/565172-clanok.html 
V Banskej Štiavnici bude workshop výroby pravekých šperkov: 
https://www.vtedy.sk/kategoria/udalosti?page=1366 
V Banskej Štiavnici bude workshop výroby pravekých šperkov: 
https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica?newsList-vp-page=2 
Trojvernisáž v GaJK: https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica?newsList-vp-page=3 
Citadela 03: https://zelenespravy.sk/muzeum-banska-stiavnica/ 
Afloat: https://www.teraz.sk/regiony/bstiavnica-na-starom-zamku-nainstal/570892-clanok.htm 
Afloat: https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica 
Dni otvorených dverí Handlová 2021: https://www.teraz.sk/kultura/v-expozicii-sbm-v-handlovej-bude-den-
o/573571-clanok.html 
Dni otvorených dverí Handlová 2021: https://www.spravydnes.sk/Handlov%C3%A1 
DOD Handlová: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/599268-den-banikov-v-handlovej-oslavia-v-muzeu/ 
Betlehemy z Banskej Štiavnice a okolia: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021090800000237 
MAXIMILIÁNOV BANSKÝ PORIADOK: https://www.teraz.sk/kultura/v-sbm-uvedu-virtualnu-vystavu-
maximil/575411-clanok.html 
Maximiliánov banský poriadok: https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica 
Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič v Galérii Jozefa Kollára: https://artalk.cz/2021/09/19/jarmila-mitrikova-
david-demjanovic-v-galerii-jozefa-kollara/ 
Finisáž výstavy v GaJK: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021092000000301 
Piesky mikrosveta v Galérii Jozefa Kollára: https://artalk.cz/2021/09/20/piesky-mikrosveta-v-galerii-jozefa-
kollara/ 
Ľubomír Slovinský v Galérii Jozefa Kollára: https://artalk.cz/2021/09/22/lubomir-slovinsky-v-galerii-jozefa-
kollara/ 
Finisáž Piesky mikrosveta: https://ziar.dnes24.sk/niekoho-ocarila-niekoho-poburila-v-banskej-stiavnici-bude-
finisaz-kontroverznej-vystavy-399189 
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Otvorená výzva GaJK 2022/2023: https://artalk.cz/2021/09/24/do-31-10-2021-otvorena-vyzva-galerie-jozefa-
kollara/ 
Finisážový víkend v Galérii Jozefa Kollára: https://artalk.cz/2021/09/24/26-9-2021-finisazovy-vikend-v-galerii-
jozefa-kollara/ 
Výstava T. Kosmel: https://artalk.cz/2021/10/04/ts-timotej-kosmel-v-galerii-jozefa-kollara/ 
Rezidenčný pobyt: Forum for museum: https://www.teraz.sk/regiony/bstiavnica-sbm-vyhlasilo-
rezidencn/583720-clanok.html 
Rezidenčný pobyt: Forum for museum: https://myziar.sme.sk/c/22763689/banske-muzeum-vyhlasilo-
rezidencny-program-na-vyskum-zbierkoveho-fondu.html 
Pleta:                                                                                                                                                                                                                                                                                        
https://www.zenyvmeste.sk/banska-stiavnica-pletenie-pleta-historia-podcast-take-
pletky?fbclid=IwAR339GHNAruEBTNJZQiRHxQqz2FfcFLo9NAfWjDeSjureSXPztu9YDGIVrc 
Výstava Gwerk: https://www.teraz.sk/kultura/vystavu-e-gwerka-predstavia-aj-v-jeho/585032-clanok.html 
Dušičky z NZ: https://www.teraz.sk/spravy/na-nadvori-noveho-zamku-pribudne-po/585474-clanok.html 
Dušičky z NZ: https://www.nitranoviny.sk/banska-stiavnica-na-nadvori-noveho-zamku-pribudne-pocas-
dusiciek-svetelna-instalacia/ 
Dušičky z NZ: https://mybystrica.sme.sk/c/22768969/na-nadvori-pribudne-pocas-dusiciek-svetelna-
instalacia.html 
Dušičky z NZ: https://bbonline.sk/tipy-na-vikend-exoticke-prazdniny-v-arakove-cellomania-vo-vile-skuteckych-
hororove-vecery-v-kine-modre-hory-v-zahrade-a-otvara-sa-hogo-fogo-jazz-art-club/ 
Výstava Piknik pri ceste: https://www.teraz.sk/kultura/v-banskostiavnickej-galerii-j-kollar/583219-clanok.html 
Kniha Chvála zberateľstvu: https://www.teraz.sk/regiony/sbm-vyda-reprezentativnu-publikaciu-o/588396-
clanok.html 
Kniha Chvála zberateľstvu: https://myziar.sme.sk/c/22778068/publikacia-priblizi-banskostiavnicke-
muzejnictvo.html 
Týždeň vedy a techniky: https://www.trencinregion.sk/57439/tyzden-vedy-a-techniky-2021-v-sbm 
Projekt Príbeh značky Pleta: https://www.aktuality.sk/clanok/cmslwb1/retro-sveter-od-plety-mal-takmer-
kazdy-vo-fabrike-ostali-nedorobky-aj-nedopita-kava/ 
Projekt Príbeh značky Pleta: https://denikpravda.cz/retro-sveter-od-plety-mal-takmer-kazdy-vo-fabrike-ostali-
nedorobky-aj-nedopita-kava/ 
Ako vystavovať?: https://artalk.cz/2021/11/08/19-11-2021-ako-vystavovat-diskusia-o-architekture-vystav/ 
Výstava T. Kosmel: https://artalk.cz/2021/11/28/timotej-kosmel-v-galerii-jozefa-kollara/?fbclid=IwAR3hJ-
gT_fI2etvWzZwvQaWmQ_F89ToIdLsY8K0n9wZH4kiwb0Hq_dpMD3s 
Audiovizuálna technika pre GaJK: https://zelenespravy.sk/%F0%9F%8D%80-audiovizualna-technika-pre-galeria-
jozefa-kollara-jozef-kollar-gallery-%F0%9F%99%8F%E2%9C%8A-podporme-spolocne-galeriu-jozefa-kollara-v-
bansk/ 
Výstava Putti: https://www.teraz.sk/regiony/bstiavnica-galeria-j-kollara-otva/598268-clanok.html 
Výstava Putti: https://www.spravydnes.sk/Bansk%C3%A1%20%C5%A0tiavnica 
Výstava Putti: https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/610579-ked-eros-sluzi-na-slavu-boha/ 
                                      
TELEVÍZIA A ROZHLAS 
Výstava Piaček v GaJK: https://devin.rtvs.sk/clanky/reflexia-a-kritika/246610/reflexia-vystavy-martin-piacek-
sad-strucny-archiv-daru?fbclid=IwAR1px6csHB4zLO-3LrwwhoFsDbcXayIoHgpMK4d2W-R5rBjWviALqs0IoVo 
Detektoristi, 19.4.2021, minutáž 19,45 – 21,50, TV Markíza, https://videoarchiv.markiza.sk/video/prve-
televizne-noviny/epizoda/47909-prve-televizne-noviny 
Noc múzeí a galérií 2021 v SBM: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/271716, Správy RTVS o 19:00, 
15.5.2021, od 27:28 
Noc múzeí a galérií 2021 v SBM: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1124/1566577, Rádiožurnál o 18:00, 
15.5.2021, od 20:18 
MATEJKOVÁ, Adriana. Rádio Lumen, Mária Pischlová a Andrej Sládkovič, relácia Karmel, dĺžka 1,5 hodiny, 
21.5.2021 
Noc múzeí a galérií v GaJK a výstava Stručný archív daru: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-
dennik/257394/vystava-strucny-archiv-daru-je-predlzena-a-pocas-noci-muzei-a-galerii-sa-k-nej-konalia-j-
sprievodne-podujatia 
Piesky mikrosveta nájdete v Banskej Štiavnici: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/261527/piesky-
mikrosveta-najdete-v-banskej-stiavnici 
Trojvernisáž v GaJK: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/263877/trojvernisaz-v-galerii-jozefa-kollara 
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https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/257394/vystava-strucny-archiv-daru-je-predlzena-a-pocas-noci-muzei-a-galerii-sa-k-nej-konalia-j-sprievodne-podujatia
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/257394/vystava-strucny-archiv-daru-je-predlzena-a-pocas-noci-muzei-a-galerii-sa-k-nej-konalia-j-sprievodne-podujatia
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/257394/vystava-strucny-archiv-daru-je-predlzena-a-pocas-noci-muzei-a-galerii-sa-k-nej-konalia-j-sprievodne-podujatia
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/261527/piesky-mikrosveta-najdete-v-banskej-stiavnici
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/261527/piesky-mikrosveta-najdete-v-banskej-stiavnici
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/263877/trojvernisaz-v-galerii-jozefa-kollara
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Citadela 03: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/265297/citadela-na-starom-zamku-v-banskej-
stiavnici 
Letná škola + Letná škola v múzeu- aktivity detí v SBM, 36. Štiavnický magazín 2021,  Letná škola + Letná škola 
v múzeu- aktivity detí v SBM, od 12:25 do 17:27, https://viotv.sk/2021/09/03/ 
V Galérii Jozefa Kollára bol koncert Balada o Zemi: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/270486/v-
galeri-jozefa-kollara-bol-koncet-balada-o-zemi 
Dušičky z Nového zámku: 31.10.2021, od 41:50 do 43:44, 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/293561#2467 
HAVLÍČKOVÁ, Anna -  SENČEK, R. Richard. Bystrický Permon In Aj toto je Bystrica. Rádio BB FM, Moderátor: 
Diana Javorčíková, spoločne s Annou Havlíčkovou. Odvysielané dňa 18. septembra 2021 o 10:00 – 12:00. 
SENČEK, R. Richard. Epidémie #1 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 3. októbra 2021 o 18:00 do 19:00, 
moderátor Diana Javorčíková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Epidémie #2 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 10. októbra 2021 o 18:00 do 19:00, 
moderátor Diana Javorčíková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Epidémie #3 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 17. októbra 2021 o 18:00 do 19:00, 
moderátor Diana Javorčíková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Epidémie #4 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 24. októbra 2021 o 18:00 do 19:00, 
moderátor Diana Javorčíková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Epidémie #5 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 31. októbra 2021 o 18:00 do 19:00, 
moderátor Diana Javorčíková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Pochovávanie v Banskej Bystrici. (1) Okolo kostola Nanebovzatia Panny Márie; Rádio 
Regina (stred) 1. novembra 2021 o 7:00, moderátor Zuzana Ševčíková, živý vstup 
SENČEK, R. Richard. Pochovávanie v Banskej Bystrici. (2) Mestský cintorín v Banskej Bystrici a hrobky. Rádio 
Regina (stred) 1. novembra 2021 o 11:00, moderátor Zuzana Ševčíková, živý vstup 
SENČEK, R. Richard. Pochovávanie #6 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 7. novembra 2021 o 18:00 do 
19:00, moderátor Zuzana Sucháňová-Filipková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Pochovávanie #7 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 14. novembra 2021 o 18:00 do 
19:00, moderátor Zuzana Sucháňová-Filipková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Pochovávanie #8 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 21. novembra 2021 o 18:00 do 
19:00, moderátor Zuzana Sucháňová-Filipková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Pochovávanie #9 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 28. novembra 2021 o 18:00 do 
19:00, moderátor Zuzana Sucháňová-Filipková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Zberateľstvo #10 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 3. decembra 2021 o 18:00 do 
19:00, moderátor Zuzana Sucháňová-Filipková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Zberateľstvo #11 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 10. decembra 2021 o 18:00 do 
19:00, moderátor Zuzana Sucháňová-Filipková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Zberateľstvo #12 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 17. decembra 2021 o 18:00 do 
19:00, moderátor Zuzana Sucháňová-Filipková, relácia na neživo + repríza. 
SENČEK, R. Richard. Zberateľstvo #13 : Bystrická hodinka v BB FM. BB FM : dňa 26. decembra 2021 o 18:00 do 
19:00, moderátor Zuzana Sucháňová-Filipková, relácia na neživo + repríza. 

 
INÉ 
Denková, Zuzana. Tanky z II. svetovej ničí dážď aj ľudia, na ochranu pamiatok nie sú peniaze, aktuality.sk, 
7.2.2021 
Denková, Zuzana. Hosťka naladená na Devín: Rozhovor s novou riaditeľkou Slovenského banského múzea, 
devin.rtvs.sk, 14.1.2021 
Denková, Zuzana a iní. Vytvoril 1 400 betlehemov, aj mikroskopické z rybích kostí a zrniek ryže, sme.sk, 
22.12.2021.  
Mihoková, Oľga. Deň otvorených dverí, rozhovor TASR, 31.8.2021, 10:50 
Harvan, Daniel. Príbeh značky Pleta, rozhovor pre Katarínu Urban Richterovú, podcast 
Harvan, Daniel. Príbeh značky Pleta, rozhovor I. Zigivá, aktuality.sk 
Harvan, Daniel. Klopačka, rozhovor pre reportáž TV Markíza, Mindák 
Labuda, Jozef. Nemci v Banskej Štiavnici, relácia, Slovenský rozhlas 
Janušová, Mária. I understand theatre as a certain metasystem of the present. Artist-in-Residence Martin Toldy 
in conversation with Mária Janušová. In: MQ Journal, 15.6.2021. Dostupné online:  
https://www.mqw.at/mq-journal/martin-toldy 

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/265297/citadela-na-starom-zamku-v-banskej-stiavnici
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/265297/citadela-na-starom-zamku-v-banskej-stiavnici
https://viotv.sk/2021/09/03/
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/270486/v-galeri-jozefa-kollara-bol-koncet-balada-o-zemi
https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/270486/v-galeri-jozefa-kollara-bol-koncet-balada-o-zemi
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/293561#2467
https://www.mqw.at/mq-journal/martin-toldy
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Janušová, Mária. Nasuti návštevy: Výstava Piesky mikrosveta s Máriou Janušovou. In: Nasuti Festival, 
17.7.2021. Dostupné online: https://www.youtube.com/watch?v=1hKb1DLmOCM 
Janušová, Mária. Online diskusia s názvom „ARTTALK s Michaelou Kučovou a Máriou Janušovou 

o angažovaných umelkyniach“, DOT Contemporary Art Gallery, Bratislava, 6.12.2021 

 

3.1.6.3 WEBINÁRE, SEMINÁRE, KONFERENCIE, SYMPÓZIÁ 
V roku 2021 bolo organizovanie seminárov, konferencií i sympózií výrazne obmedzené protipandemickými 
opatreniami. Mnohé plánované konferencie boli zrušené.  

 

Účasť na odborných podujatiach v roku 2021 
Zamestnanec Spracovaná tematika Odborné podujatie 

PhDr. J. Labuda, CSc. Človek a montánna krajina 
neskorého stredoveku - príklad 
Banskej Štiavnice. 

52. medzinárodná  konferencia 
archeológie stredoveku Archaeologia 
Historica 2021, online  
20. - 23. september 2021 

Mgr. A. Matejková. PhD. Náboženské rukopisné spevníky z 
Banskej Štiavnice z  18..-19. 
storočia. 

Medzinárodná konferencia Remeslo a 
kniha 2/2021, Martin,  
27.-28.máj 2021 

PhDr. D. Harvan Podsitniansky kraj v tieni 
hákového kríža. 

Regióny v dobe neslobody (1938-1989), 
Považská Bystrica,  
9. -10. september 2021 

PhDr. D. Harvan K banskoštiavnickej lekárnickej 
rodine Sztankayovcov. 

25. sympózium z dejín farmácie, Poprad, 
Spišská Sobota, 17. september 2021 

PhDr. RNDr. R. R. Senček, 
PhD. 

Flittnerová lekáreň v Banskej 
Bystrici. 

25. sympózium z dejín farmácie, Poprad, 
Spišská Sobota, 17. september 2021 

PhDr. RNDr. R. R. Senček, 
PhD. 

SWOT analýza nových a 
fungujúcich projektov v oblasti 
využitia projektov múzejného 
typu s aplikáciou ekologických a 
environmentálnych požiadaviek v 
kontexte s trvalo udržateľným 
rozvojom cestovného ruchu. 

Geografický výskum krajiny a moderné 
formy turizmu, Banská Bystrica,  
24. jún 2021 

PhDr. RNDr. R. R. Senček, 
PhD. 

Kolektívna pamäť ako významný 
faktor pri integrácii 
marginalizovaných skupín do 
komunitného rozvoja trvalo 
udržateľného cestovného ruchu 
na báze múzejných princípov. 

Človek a krajina v minulosti VII., 
Ľubietová , 21. – 23. septembra 2021 

Bc. P. Orčík BMP – Inovácie podzemnej 
expozície, úspechy, nedostatky 
i nové plány. 

Konferencia pri príležitosti 30. výročia 
otvorenia skanzenu v Pribyline,  
13. august 2021 

Mgr. E. Švecová,  
Mgr. S. Herianová 

Ekologizácia prevádzky v múzeu, 
Prvé pozorovania a skúsenosti 
Slovenského banského múzea  

Medzinárodná konferencia Heritage and 
Development, Krakow, 
17.august 2021 – on-line 

Mgr. E. Švecová Zelené verejné obstarávanie webinár, organizátor: Úrad pre verejné 
obstarávanie, 26. január 2021 

Mgr. E. Švecová,  
Mgr. A. Ďuricová 

Kancel bez koša webinár, Organizátor: INCIEN Inštitút 
cirkulárnej ekonomiky, 6. Február 2021 

Mgr. E. Švecová,  
Mgr. A. Ďuricová 

Zmena klímy o piatej webinár, Slovenský inštitút mládeže 
IUVENTA, Priatelia Zeme CEPA, 14.apríl 
2021 
 

Mgr. E. Švecová,  Dobrovoľnícka činnosť v Webinár, organizátor: Centrum 

https://www.youtube.com/watch?v=1hKb1DLmOCM
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Mgr. A. Ďuricová 
Ing. arch. I. Chovanová 
Mgr. Z. Denková, PhD. 

organizácii dobrovoľníctva, n.o.,  Banská Bystrica, 
19. apríl 2021 

Mgr. A. Matejková. PhD. 
Ivan Chladný  
Mgr. Z. Denková, PhD. 

pasívna účasť Modernizácia múzejných depozitárov a 
podmienky ich sprístupňovania 
verejnosti (Otvorený depozinár), 
medzinárodná online konferencia, 
organizátor: Múzeum SNP Banská 
Bystrica, Katedra etnografie a 
muzeológie FiFUK Bratislava, The Narvik 
War and Peace Centre, Nórsko,  
23.-24. marec 2021 

Mgr. A. Matejková. PhD. pasívna účasť online konferencia Archívy v dobe 
pandemickej, organizátor: Spolok 
slovenských archivárov, 20. máj 2021 

Ing. arch. I. Chovanová 
Mgr. Z. Denková, PhD. 

pasívna účasť Informačný on-line seminár k výzvam 
ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) 
v rámci programu SK-Klíma 

Ing. arch. I. Chovanová 
Mgr. Z. Denková, PhD. 

pasívna účasť Webinár: Rozvoj múzeí a galérií z Fondu 
na podporu umenia, 25.3.2022 

 
 

 
 
Medzinárodná online konferencia Heritage and Development, Krakow, prezentácia príspevku SBM (Emília 
Švecová, Silvia Herianová).   
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3.1.6.4 OSTATNÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 
 
Členstvo zamestnancov SBM v odborných organizáciách: 
 

Zamestnanec Inštitúcia/Pozícia 
Mgr. Z. Denková, PhD. Národopisná spoločnosť Slovenska, členka 

Mgr. Z. Denková, PhD. Etnologická komisia ZMS, podpredsedníčka 

Mgr. Z. Denková, PhD. Únia múzeí v prírode, členka 

Mgr. Z. Denková, PhD. Kalvársky fond, členka 

Mgr. Z. Denková, PhD. Združenie turizmu Banská Štiavnica, členka 

Mgr. Z. Denková, PhD. Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva UNESCO "Historické 
mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí, členka 

Mgr. Z. Denková, PhD. Vedecká konferencia Prvé storočie pary - európske inovácie na 
začiatku industriálnej éry, členka organizačného výboru 

Mgr. Z. Denková, PhD. Prípravný výbor 17. Európskych baníckych a hutníckych dní 2022, 
členka 

Mgr. Z. Denková, PhD. Redakčná rada ZSBM, členka 

Mgr. A. Ďuricová Rezortná komisia pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu 
MŽP SR, členka 

Mgr. A. Ďuricová Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS, členka 

Mgr. A. Ďuricová Kultúrna komisia v obci Podhorie 

Mgr. H. Galková Kultúrna komisia v obci Podhorie 

Mgr. H. Galková Vedecká rada SBM, tajomníčka 

Mgr. H. Galková Redakčná rada ZSBM, tajomníčka 

Mgr. H. Galková Vedecká konferencia Prvé storočie pary - európske inovácie na 
začiatku industriálnej éry, členka organizačného výboru 

PhDr. D. Harvan Medzirezortná komisia siete geoparkov SR, člen 

PhDr. D. Harvan Komisia pre tvorbu zbierok Múzea mincí a medailí v Kremnici, člen 

Mgr. S. Herianová Galerijná rada SBM, členka 

Mgr. S. Herianová Museum for Future, nominantka SBM 

Mgr. S. Herianová Climate Pact Ambassador, ambasádorka 

Ing. arch. I. Chovanová Oblastná organizácia cestovného ruchu- Región Banská Štiavnica, 
delegátka 

Ing. arch. I. Chovanová Združenie turizmu, delegátka 

Ing. arch. I. Chovanová URBACT – dobrovoľnícka platforma, členka 

Ing. arch. I. Chovanová Integrovaná územná stratégia BBSK, nominantka SBM 

Mgr. P. Jancsy Prírodovedná komisia ZMS, člen 

Mgr. M. Janušová Galerijná rada SBM, členka 

Mgr. M. Janušová Slovenský komitét ICOM, členka 

Mgr. M. Janušová Komisia pre tvorbu zbierok SBM, členka 

PhDr. J. Labuda, CSc. Vedecká rada SSM Banská Bystrica, člen 

PhDr. J. Labuda, CSc. Komisia pre transformáciu múzea SNP do rezortu obrany, člen 

PhDr. J. Labuda, CSc. Výbor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri AÚ SAV,  
člen a podpredseda 

PhDr. J. Labuda, CSc. Rada múzeí a Galérií MK SR, člen 

PhDr. J. Labuda, CSc. Dozorná rada AÚ SAV v Nitre, člen 

PhDr. J. Labuda, CSc. Kultúrna komisia pri MsZ Banská Štiavnica, člen 

Mgr. A. Matejková. PhD. Komisia pre historické knižné fondy pri Slovenskej historickej 
spoločnosti, členka 

Mgr. A. Matejková. PhD. Knihovnícka sekcia Spolku slovenských knihovníkov, členka 

Mgr. A. Matejková. PhD. Komisia pre pamätihodnosti pri MsZ Banská Štiavnica, členka 

PhDr. RNDr. R. R. Senček, PhD. Časopis Bystrický Permon, šéfredaktor časopisu 
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PhDr. RNDr. R. R. Senček, PhD. Slovenský komitét ICOM, člen 

PhDr. RNDr. R. R. Senček, PhD. Slovenská farmaceutická spoločnosť pri SAV, člen 

PhDr. RNDr. R. R. Senček, PhD. Spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, člen 

PhDr. RNDr. R. R. Senček, PhD. 25. sympózium z dejín farmácie, člen prípravného výboru 

Ing. M. Sombathyová Komisia pre zbierky techniky ZMS, členka 

 

3.1.6.5 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
Projekt „My sa nevieme sťažovať nahlas“ bol nahradený novým, inovovaným formátom pod názvom „Tiché 

správy Zeme“. V roku 2021 sme rozvinuli koncepciu tohto projektu, vrátane medzinárodnej spolupráce. Projekt 

vznikol v spolupráci s nórskym partnerom Dalane Folkemuseum v Egersunde. Plánujeme vystaviť diela detských 

tvorcov/-kýň z nórskeho Egersundu. Workshopu Tiché správy Zeme sa zúčastnila Oleksandra Potrohosh, 

študentka z Ukrajiny. Diela detských tvorcov/-kýň elektronicky spracovávala Kerem Basaran z Rakúska v rámci 

technickej spolupráce pri digitálnej prezentácii.  

Iné medzinárodné spolupráce v roku 2021 

V Galérii Jozefa Kollára sa uskutočnila výstava poľskej umelkyne Agnieszky Polskej: Nové Slnko. Projekt vznikol 
v spolupráci s Goethe Institut. Do otvorenej výzvy Galérie Jozefa Kollára pre neetablovaných umelcov sa zapojili 
aj univerzity v Českej republike a jednou z víťaziek sa stala umelkyňa z ČR. Vedecká rada SBM a Galerijná rada 
majú medzinárodné obsadenie. Členom Galerijnej rady Galérie Jozefa Kollára je Doc. Mgr. Jan Zálešák, PhD. 
z Fakulty výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne a členmi Vedeckej rady sú aj doc. Mgr. Petr 
Hrubý, PhD, prof. Dr. Ing. Milada Šťastná a doc. PhDr. Petr Popelka, PhD. 
 

 
 

Agnieszka Polska, výstavný projekt Nové Slnko, Galéria Jozefa Kollára.   
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4 / ZELENÉ  MÚZEUM  

 
Tvorbe a implementácii konceptu zeleného múzea sa tím pracovníkov venoval počas celého roku 2021. 
Prioritnými sa stali zmeny v oblasti riadenia prevádzky a s tým súvisiace zmeny prístupov zamestnancov k 
ochrane životného prostredia. Múzeum prijalo niekoľko interných prevádzkových smerníc s praktickými 
opatreniami pre oblasť spotreby materiálov, nakladania s odpadom, zeleného verejného obstarávania, šetrenia 
energie a vody a pre oblasť odbornej činnosti. Opatrenia zabezpečovali znižovanie negatívneho vplyvu činnosti 
SBM na životné prostredie.   
Pri nakupovaní a obstarávaní tovarov a služieb sa múzeum snažilo uprednostňovať produkty s 
environmentálnou značkou, produkty vo väčších objemových baleniach a prihliadalo sa na znižovanie tvorby 
odpadu z obalového materiálu. V odbornej starostlivosti o zbierkové predmety sa eliminovali postupy s 
negatívnym vplyvom na životné prostredie tým, že sa zakúpila pieskovačka na mechanické odstraňovanie 
náterov, hrdze a čiastočne sa tým nahradilo používanie chemikálií. Uplatňovali sa princípy zeleného verejného 
obstarávania (ZVO) pri povinných produktových skupinách. V dotazníkovom prieskume pre uplatňovanie zásad 
zeleného verejného obstarávania sme v roku 2021 dosiahli 16 % podiel ZVO na počet zákaziek a 26 % podiel 
ZVO na hodnotu zákaziek.  
Na podporu znižovania spotreby materiálov bol v administratívnej časti múzea zavedený kútik na zdieľanie vecí, 
kancelárskych potrieb, kníh, časopisov. Sledovala sa spotreba kancelárskeho papiera, používanie úspornej tlače 
a pod. Kým v roku 2020 sme spotrebovali 300 balíkov (500 listov/balík) kancelárskeho papiera, v roku 2021 iba 
70 balíkov.  
Systémovo sa pristúpilo k zmenám v oblasti nakladania s odpadom. Z analýz vyplynulo, že podstatnú časť 
komunálneho odpadu tvoria zložky, ktoré je možné vytriediť. Cieľom zmien bolo znižovanie tvorby zmiešaného 
odpadu, podpora separovania a zníženie poplatkov za zvoz komunálneho odpadu (ktorého výška v roku 2021 
činila 3.500€). V administratívnej časti Kammerhofu sa podarilo zaviesť projekt kancelárií bez košov na 
zmiešaný odpad (inšpirovaný projektom Inštitútu environmentálnej politiky). Zamestnanci svoj odpad 
pretrieďovali do nádob na chodbách. Veľa sa komunikovalo so zbernou spoločnosťou, riešili sa sťažnosti 
týkajúce sa nedostatočnej frekvencie odvozu separovaného odpadu, čo viedlo k frustrácii a neochote 
zamestnancov ďalej triediť. Možno konštatovať, že separovanie odpadu sa zlepšilo, avšak vyžaduje neustálu 
kontrolu, informovanie a usmerňovanie v správnom nakladaní s odpadom. 
SBM do podpory zavádzania zeleného konceptu investovalo i finančné prostriedky. Investície boli použité na 
kúpu vodozádržných zariadení, šetričov vody, úsporných žiariviek, svetelných pohybových senzorov, 
regulačných ventilov vykurovacích zariadení, nádob na separovanie odpadu, kompostérov, nádob na pitnú 
vodu do expozícií, kompostovateľných nádob na potraviny a opakovane použiteľných pohárov na nápoje pre 
verejné podujatia. Na spracovanie biologického materiálu pochádzajúceho z údržby rozsiahlych pozemkov v 
okolí objektov múzea sa zakúpila štiepkovačka.  
Paralelne s implementáciou opatrení prebiehali kampane a výzvy smerom k zamestnancom zamerané na 
zmeny návykov a zlepšovanie environmentálneho povedomia. Uskutočnili sa nasledovné kampane:  

- Obmedzovanie používania plastov, využívanie ekologickejších čistiacich prostriedkov, recyklácia 
a znovu používanie predmetov, udržateľná doprava, šetrenie energie, správne spôsoby vykurovania.  
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Zamestnanci sa zapojili do výsadby stromov, prispeli do bazára oblečenia i do zbierky oblečenia a hračiek pre 
marginalizované sociálne skupiny. Môžeme však konštatovať, že uvedené informačné kampane mali slabú 
spätnú väzbu a v roku 2022 bude snaha využívať osobnejšie spôsoby komunikácie s využitím poznatkov 
i zručností získaných na školeniach a webinároch. 
Prvotné poznatky a skúsenosti múzea s implementáciou konceptu ekologizácie prevádzky boli prezentované na 
medzinárodnej online konferencii 6thForum Heritage and Development 16.júna 2021 v Krakowe. Cieľom fóra 
bolo diskutovať o súčinnosti kultúrneho dedičstva a udržateľného rozvoja. V príspevku boli prezentované 
oblasti, ktoré si múzeum stanovilo ako prioritné a poukázalo sa na príležitosti i problémy, ktoré sprevádzajú 
zmeny v environmentálnom nastavení verejnej inštitúcie. 
Múzeum si uvedomovalo svoju nezastupiteľnú úlohu pri šírení poznatkov týkajúcich sa klimatickej zmeny  
medzi širokým spektrom návštevníkov. V spolupráci s CEPA-Priatelia Zeme uviedlo putovnú výstavu Klimatická 
spravodlivosť v areáli Banského múzea v prírode (najnavštevovanejšej expozícii múzea). Počas vrcholu  
návštevníckej sezóny si ju pozrelo viac ako 20.000 návštevníkov. Séria 44 autorských fotografií prezentovala 
vplyvy klimatických zmien v 28 krajinách na 6 kontinentoch.  
V areáli Starého zámku (druhej najviac navštevovanej expozícii) sme návštevníkom do cesty postavili výstavu 
Život v bavlne od Fairtrade Slovensko. Formát upozorňoval na podmienky práce pri spracovaní bavlny. V 
priestoroch stálej výstavy Príbeh značky Pleta sme premietli aj sprievodný film True Cost.   
Témy udržateľnosti, pomalej módy, módnej stopy i podpory lokálnych producentov komunikoval mini festival 
Citadela. V karneri Starého zámku bola pripravená autorská výstava Dušana Krnáča Anti Depresárium. 
Pokračovali sme v osemnásťročnej tradícii organizovania letného bazáru (ne)potrebných vecí „Haraburdy,“ 
založenom na princípe redukuj, znovupoužívaj a recykluj. Podarilo sa nám späť do obehu dostať približne 1300 
predmetov, ktoré by sa stali odpadom. Ich hmotnosť sme odhadli na 800 kg.  
SBM si pripomenulo Svetový deň vody kampaňou Fenomén vody v banskom prostredí Banskej Štiavnice, počas 
Svetového dňa čistého ovzdušia múzeum apelovalo na verejnosť sériou motivačných listov o zlepšovaní kvality 
ovzdušia, počas Hodiny Zeme bolo vypnuté osvetlenie Nového zámku. V Deň životného prostredia bol na 
podnet MŽP SR umožnený bezplatný vstup do expozícií múzea. Na Deň bez áut, Deň bicyklov i počas Týždňa 
udržateľnej mobility boli vyzvaní zamestnanci i návštevníci múzea, aby využili bicykle, MHD alebo pešiu chôdzu. 
Múzeum sa zapájalo do výziev Museums for Future, napríklad do Medzinárodného dňa kriku alebo do 
globálneho klimatického štrajku. Na podporu summitu COP 26 v Glasgowe bol v spolupráci s Mestom Banská 
Štiavnica na zeleno osvetlený Nový zámok. 
Galéria Jozefa Kollára v minulom roku uviedla viacero výstav reflektujúcich problematiku klimatickej krízy a 
ochrany životného prostredia. Výstava Piesky mikrosveta načrtla post apokalyptickú predstavu sveta po 
klimatickej katastrofe. Sprievodnými podujatiami k výstave boli koncert, diskusie s odborníkmi, školami a 
širokou verejnosťou. V galérii boli uvedené ďalšie enviro výstavné projekty: Ľubomír Slovinský: Miznúce 
podzemie, Jozef Pilát: Per aspera ad astra, Lucia Kupcová, Nina Vidovencová: Praskliny. Video súčasnej 
umelkyne Agnieszky Polskej (PL): The New Sun sa venovalo dopadom klimatickej krízy. Galéria vyjadrila 
podporu globálnemu klimatickému štrajku sloganom „Umenie je ambasádorom Zeme.“ Uvedený bol nový 
projekt Tiché správy Zeme, v ktorom deti umelecky stvárňujú environmentálne problémy.  
Múzeum sa svojimi aktivitami angažovalo aj medzinárodne. V roku 2021 sa začlenilo do siete medzinárodných 
organizácií, ktoré upozorňujú na klimatickú zmenu. Múzeum sa stalo ambasádorom Európskeho klimatického 
paktu. Iniciatíva a participácia v tejto sieti priniesla množstvo inšpirácie, nových spoluprác, zdieľaných 
skúseností. Členstvo predstavovalo aktívnu participáciu, zapájanie sa do výziev, kampaní, formulovanie 
záväzkov.  
Múzeum sa prijatím deklarácie začlenilo do medzinárodnej siete Múzeá pre budúcnosť (Museums for Future), 
ktorá spája múzeá, kultúrne organizácie a odborníkov, ktorí pracujú s kultúrnym dedičstvom. SBM deklaráciu 
preložilo do slovenského jazyka. Podporili sme globálne klimatické hnutie a spojili sa v úsilí o spoločný cieľ, 
ktorým je globálna klimatická spravodlivosť. Zaviazali sme sa, že do roku 2040 sa staneme emisne neutrálnou 
organizáciou. Múzeum získalo analýzu svojej uhlíkovej stopy od Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR. 
Jedným z navrhovaných opatrení sa stala výsadba stromov. Záväzok za rok 2021 si múzeum splnilo v 
spolupráci s Mestskými lesmi Banská Štiavnica, m.p. v lokalite Kanderka pri Banskej Štiavnici. Zamestnanci 
a zamestnankyne SBM vysadili 400 sadeníc buka. Partnerská spolupráca pokračovala v podobe starostlivosti 
o sadenice.  
Múzeum sa snažilo získavať informácie o prechode na odber zelenej energie, otáznou zostalo znižovanie 
energetickej náročnosti vybraných budov (Kammerhof, Galéria J. Kollára,Berggericht), kde sa hľadali možnosti 
na financovanie technickej projektovej dokumentácie (SBM zaradilo vypracovanie technickej projektovej 
dokumentácie do Plánu investícií a investičných projektov MŽP SR - SBM na roky 2022 – 2027), ktorá by 
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umožnila uchádzať sa múzeu o mimorozpočtové zdroje. Jedná sa o veľké investičné náklady, ktorých skutočný 
objem sa však z dôvodu absencie projektovej dokumentácie nedal kvantifikovať.  
SBM sa zapojilo do projektovej výzvy v rámci programu SK-Klíma (finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný 
mechanizmus) a spracovalo projekt Green Mission – Slovak Mining Museum for Climate. Žiadosť v roku 2021 
nebola podporená, bola zaradená do zásobníka projektov na 6. miesto. Múzeum do projektu zahrnulo 
medzinárodné kolokvium MUSEUMS & GALLERIES of the 21st century together against the threats of climate 
crisis, vybudovanie komunitnej biozáhrady v objekte Kammerhof, expozíciu „Dažďová záhrada“ v dvorčeku 
Galérie J. Kollára a uskutočnenie detskej výtvarnej participatívnej súťaže. 
Múzeum získalo podporu OOCR na realizáciu projektu „Do skanzenu pešo“, ktorý podporí udržateľnú mobilitu, 
posilní pešiu a cykloturistiku do expozícií múzea. Návrh chodníka smeroval z centra mesta do Banského múzea 
v prírode. Múzeum tiež participovalo na obnove náučného chodníka Milana Kapustu po žile Terézia. 
 

 

Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí, Kammerhof.  

 

Banské múzeum v prírode, outdoorový výstavný projekt Klimatická spravodlivosť.  
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5 / NÁVŠTEVNOSŤ  MÚZEA  

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.   
V roku 2021 navštívilo Slovenské banské múzeum 103 244 návštevníkov, oproti roku 2020 je to nárast o 3 580 
návštevníkov, čiže približne o 3,47 %. V celkovej návštevnosti je zahrnutá návštevnosť expozícií, výstav, a tiež 
rôznych podujatí múzea. 
 
 Návštevnosť expozícií múzea v roku 2021 
 

Rok 2021 KAMM GJK MIN SZ NZ BMP GLANZ MICH HAND Spolu 

Január 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Február 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Marec 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

¼  roka 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Apríl 41 19 38 155 128 181 0 72 0  

Máj 248 165 272 1316 1009 1270 193 515 21  

Jún 299 182 295 2085 1500 1936 202 793 68  

½ roka 588 366 605 3556 2637 4079 395 1380 89  

Júl 1334 573 1462 7820 5774 9628 654 2778 155  

August 1720 763 1770 9780 6153 11847 526 3149 398  

September 529 306 636 3023 2093 3271 243 904 240  

¾ roka 4171 2008 4473 24179 16657 28825 1818 8211 882  

Október 292 335 455 2029 1456 2442 211 808 20  

November 48 94 72 363 176 313 0 201 33  

December 42 34 32 104 0 38 0 72 0  

Spolu  
I.-XII. 2021 

4553 2471 5032 26675 18289 31618 2029 9292 935 100 894 

Spolu  
I.-XII. 2020 

4277 1940 3635 26899 18295 30192 1803 9337 848 97 226 

Rozdiel 276 531 1397 -224 -6 1426 226 -45 87 3668 

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 – Uhoľná expozícia 

  

NÁVŠTEVNOSŤ 2021 2020 2019 2018 2017 

Expozície + výstavy + 
podujatia 

103 244 99 664 153 882 152 978 142 539 

 
Len tri expozície múzea zaznamenali pokles návštevnosti. V percentuálnom vyjadrení: Nový zámok (-0,03%), 
Starý zámok (-0,83 %) a Michal štôlňa (-0,48%). V počte osôb najväčší pokles zaznamenala expozícia Starý 
zámok a to v počte 224.  
Návštevnosť expozícií SBM počas letnej turistickej sezóny: v mesiacoch máj až október 2021 bola zaznamenaná 
návštevnosť 100 839 návštevníkov, čo bolo o 10 602 návštevníkov viac ako za rovnaké obdobie v roku 2020 (90 
237). Predstavuje to nárast návštevnosti o 10,53%. 
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5.1 VYHODNOTENIE TRŽIEB ZO VSTUPNÉHO ZA ROK 2021 
 
Rok 2021 KAMM GJK MIN SZ NZ BMP GLANZ MICH HAND 

Január 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Február 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Marec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

¼  roka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apríl 108,0 44,0 91,0 722,0 297,5 1004,0 0,0 36,0 0,0 

Máj 607,0 301,0 633,0 6062,5 2341,5 7855,0 1176,0 243,0 34,50 

Jún 607,0 266,0 569,0 8342,0 2816,5 14626,0 1166,0 356,50 105,5 

½ roka 1322,0 611,0 1293,0 15126,5 5455,5 23485,0 2342,0 635,50 140,0 

Júl 3016,0 1194,0 3214,0 33989,5 12632,5 58477,0 4012,0 1300,0 258,5 

August 5496,0 2345,0 3866,0 43373,5 13516,0 71292,0 3190,0 1495,0 527,0 

September 1627,0 686,0 1468,0 13769,0 4952,5 21465,0 1484,0 431,0 388,0 

¾ roka 11461,0 4836,0 9841,0 106258,5 36556,5 174719 11028,0 3861,5 1313,5 

Október 855,0 687,0 957,0 9323,0 3075,0 15309,0 1248,0 374,0 32,5 

November 179,0 94,0 165,0 1709,0 411,0 2047,0 0,0 94,5 54,5 

December 101,0 82,0 77,0 501,0 0,0 264,0 0,0 34,5 0,0 

Spolu  
I.-XII.2021 

12596,0 5842,0 11040,0 117791,5 40042,5 192339,0 12276,0 4364,5 1400,5 

Spolu  
I.-XII.2020 

9207,0 3720,5 8128,0 81581,5 40 665,5 184 550,0 10717,0 4444,5 1273,5 

Rozdiel (€) 3389,0 2121,5 2912,0 36210,0 -623,0 7789,0 1559,0 -80,0 127,0 

   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 2021 2020 2019 2018 2017 

Expozície + výstavy + 
podujatia 

402 752,50€ 348 854,90€ 469 513,70€ 328 108,33€ 290 000,18€ 

 
Slovenské banské múzeum v roku 2021 utŕžilo zo vstupného do svojich expozícií, výstav a podujatí 402 752,50 
€, čo je oproti roku 2020 nárast o 53 897,50 €  (o 13,38 %). Za obdobie máj - október 2021 činili tržby v 
expozíciách 394 306,00 €, čo predstavuje nárast o 70 443,50 € (o 17,87%) oproti tržbám za rovnaké obdobie 
v roku 2020 (323 862,50 €). 
 

 
 
Tvorivé dielne v sérii Hráme sa na remeselníkov, Kammerhof, Dielnička. 
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6 / HOSPODÁRENIE  SBM  

6.1 ROZPOČET 
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 2021 vo 

výške 719 048 €, ako aj z predpokladaného objemu finančných prostriedkov, ktoré sa získajú z iných zdrojov.  

 

Rozpočet bol upravovaný Rozpočtovými opatreniami a skutočnosť bola nasledovná: 

Záväzné ukazovatele na rok 2021 – príspevok na činnosť                                                                  719 048,00 EUR 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zo dňa 7.6.2021, Prvok 0EK0E03, Trieda 05.6.0 (finančné prostriedky určené na 
nákup výpočtovej techniky)                                                                            +13 000,00 EUR 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 zo dňa 16.12.2021, Prvok 0750403, Trieda 08.2.0 (finančné prostriedky určené 
na vyplatenie odmien pre zamestnancov z dôvodu plnenia Dodatku č.1. ku KZ vyššieho stupňa)  
                                                                                                                                                        +32 024,00 EUR                          
 
Pri  započítaní  finančných prostriedkov z iných zdrojov  bola celková  suma čerpania finančných prostriedkov v 
sume 1  739 874,65 EUR. 
 
V tematickom okruhu úloh Koncepcie, programy, metodiky bol schválený rozpočet 14 000,00 €, upravený do 

výšky 14 612,00 €, finančné prostriedky boli čerpané do výšky 100 %.  

V tematickom okruhu Veda, výskum, výchova a vzdelávanie bol schválený rozpočet 496 548,00 €, upravený do 

výšky 518 270,00 €, finančné prostriedky boli čerpané do výšky 99 %.  

V tematickom okruhu Monitoring, informatika a dokumentácia bol schválený rozpočet 117 000,00 €, upravený 

do výšky 122 114,00 €, finančné prostriedky boli čerpané do výšky 100 %. 

V tematickom okruhu Edičná, propagačná a vzdelávacia činnosť bol schválený rozpočet  27 000,00 €, upravený 

do výšky 41 758,00 €, finančné prostriedky boli čerpané do výšky 90 %. 

V tematickom okruhu Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení bol schválený rozpočet  59 500,00 €, 

upravený do výšky 62 100,00 €, finančné prostriedky boli čerpané do výšky 100 %. 

V tematickom okruhu Medzinárodná  spolupráca bol schválený rozpočet 5 000,00 €, upravený do výšky 5 

218,00 €, finančné prostriedky boli čerpané do výšky 100  %. 

 

Projekt Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof III. etapa, bol podporený sumou 155 

565,00 €. Na organizovanie kultúrnych akcií získalo múzeum príspevok z Banskobystrického samosprávneho 

kraja vo výške 900,00 € a Mesto Banská Štiavnica podporilo múzeum sumou 1 500,00 €. 

 

6.2 ÚLOHY SBM PODĽA PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH MÚZEA V ROKU 2021 
 
I. KONCEPCIE, PROGRAM, METODIKY                                                         

I.1. Program záchrany a transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu  

I.2. Spracovanie koncepcie odbornej ochrany, uloženia a bezpečnosti zbierkových predmetov Slovenského 

banského múzea    

I.3. Zelené múzeum      

III. VEDA, VÝSKUM, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 

III.1. Prezentácia stálych expozícií                               

III.2. Výstavná činnosť      

III.3. Banskoštiavnický geopark   

III.4. Archeologický výskumu pravekého a stredovekého baníctva na Slovensku                                                                                                                                                                                         
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III.5. Odborné, vedecké a materiálové štúdie k hospodárskym, výtvarným, kultúrnym a etnografickým dejinám 

Banskej Štiavnice a banských miest Slovenska 

III.6. Nové expozičné celky SBM a ich inovácie 

III.7. Environmentálna výchova v podmienkach SBM 

III.8. Podujatia k Svetovému dňu Vody, Dňu Zeme, Medzinárodnému dňu múzeí, Svetovému dňu životného 

prostredia  a Medzinárodného dňa tolerancie                                                                                                          

III.9. Prezentácia a popularizácia SBM formou tradičných podujatí           

III.10. Participácia na podujatiach v regióne    

III.11. Propagácia SBM                                                                                                                                                      

IV. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA                           

V. EDIČNÁ, PROPAGAČNÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ                            

VI. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ               

VII. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA        

                

ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV  

Položka rok 2020 v EUR rok 2021 v EUR 

Výnosy z transferov (68) 1.096.732,17 1.091.118,11 

Tržby za vlastné výkony a tovar (60)  422.025,91 503,215,97 

Ostatné výnosy (61-64)  21.360,23 31.075,73 

VÝNOSY SPOLU: 1.560.118,31 1.625.409,81 

 

Spotrebované nákupy (50)  256.823,15 442.806,57 

Služby (51)  73.489,04 86.888,56 

Osobné náklady (52)  1.058.709,41 1.167.560,58 

Dane a poplatky (53 17.259,84 17.366,63 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54) 7.215,57 8.951,20 

Odpisy, rezervy a opravné položky (55) 132.575,39 137.246,17 

Finančné náklady (56) 861,50 939,27 

NÁKLADY SPOLU: 1.546.933,90 1.861.758,98 

 

Splatná daň z príjmov 8.196,57 8.100,88 

                                  

 

Náklady  Hodnota v roku 2021 

Spotrebované nákupy (50) 

Spotreba materiálu 269.345,49 € 

Spotreba energie 124.748,98 € 

Predaný tovar  48.712,10 € 

Služby (51) 

Opravy a udržiavanie 11.166,32 € 

Cestovné 599,08 € 

Náklady na reprezentáciu 360,63 € 

Ostatné služby 74.762,53 € 

Osobné náklady (52) 
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Mzdové náklady 827.661,91 € 

Zákonné sociálne poistenie 282.766,92 € 

Ostatné sociálne poistenie 10.549,92 € 

Zákonné sociálne náklady 46.581,83 € 

Dane a poplatky (53) 

Daň z nehnuteľností 12.863,57 € 

Ostatné dane a poplatky 4.503,06 € 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54) 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 8.951,20 € 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prev., fin. činnosti (55) 

Odpisy dlhodobého HM a NM 137.246,17 € 

Finančné náklady (56) 

Ostatné finančné náklady 939,27 € 

 

Výnosy Hodnota v roku 2021 

Tržby za vlastné výkony a tovar (60) 

Tržby z predaja služieb 455.751,10 € 

Tržby za tovar  47.464,87 € 

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (61) 

Zmena stavu výrobkov 9.971,60 € 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (64) 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 21.104,13 € 

 
Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov:  

 

Ukazovateľ Skutočnosť v EUR 

Tržby zo vstupného 400.241,12 

Tržby za nájom nebytových priestorov 36.215,80 

Tržby z nájmu služobných bytov 2.359,80 

Tržby za energie, foto, výstavy, lektorovanie v cudzom jazyku 34.131,38 

Tržby z predaja propagačného materiálu 47.464,87 

Ostatné výnosy, krátkodobé prenájmy, fotky, arch. výskum, škola v múzeu 21.104,13 

 
Na celkových tržbách zo vstupného a predaja propagačného materiálu je podiel expozícií nasledovný: 

Expozícia vstupné v EUR predaj propagačného 
materiálu v EUR 

Informačné centrum  1.145,22 

Berggericht – Mineralogická expozícia 12.609,00  

Banské múzeum v prírode 193.386,50 1.694,23 

Nový zámok 40.069,50 3.879,35 

Starý zámok 117.930,39 8.767,50 

Dedičná štôlňa Glanzenberg, Michal štôlňa 16.570,50  

Kammerhof – Baníctvo na Slovensku  12.609,00 3.901,04 

Galéria Jozefa Kollára  5.905,23 1.508,10 

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová  1.053,50 1.026,08 

Vstupné – výstavy  107,50  

Tržby za tovar rôzne  143,00 

Tržba za komisionálny predaj  14.607,89 

Tržba mesto  10.792,46 
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6.3 DOTÁCIE A GRANTY 
 
Múzeum ako príspevková organizácia kladie vo svojej činnosti veľký dôraz na získavanie a využívanie 

mimorozpočtových zdrojov. Pri projektoch podávaných na Environmentálny fond Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky vypracováva projektové zámery, ktoré sú prioritne zamerané na rozvoj 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Projekt Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku v objekte 

Kammerhof (III. etapa) bol podporený sumou 155 565,00 €. Na organizovanie kultúrnych akcií získalo múzeum 

príspevok z Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 900,00 € a Mesto Banská Štiavnica podporilo 

múzeum sumou 1 500,00 €. Múzeum sa zapojilo do projektovej výzvy: „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní 

a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3 (kód ACC05) financovanej z Nórskych grantov a Štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. Vzhľadom na limity alokácie projektu komisia odporučila na podporenie iba 3 

projekty a projekt Slovenského banského múzea bol zaradený do rezervného zoznamu.  

Slovenské banské múzeum tiež vypracovalo projekt „Storočie pary“ (300. výročie prvého použitia 

atmosférického parného stroja v uhorskom baníctve) z dotačného systému International Visegrad Fund, 

ktorý nebol podporený. Projekt bol zameraný na prípravu výstavy a medzinárodnej vedeckej konferencie, 

ktorými si múzeum plánovalo v roku 2022 pripomenúť 300. výročie prvého parného stroja I. Pottera.  

Múzeum malo ambíciu zapojiť sa do výziev Horizon Europe Cluster 2. Z dôvodu absencie špecialistov z oblasti 

pamiatkovej obnovy, reštaurovania, či digitalizácie a tiež absencie projektovej dokumentácie sa však do 

výziev nedokázalo zapojiť. Z rovnakých dôvodov sa nedokázalo zapojiť do výziev operačného programu 

Kvalita životného prostredia i Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry určenej na zníženie energetickej 

náročnosti budov (múzeum vyvinulo iniciatívu zapojiť sa aj z dôvodov signalizovaného dramatického 

zvyšovania cien energií v roku 2022).  

Ako člen Oblastnej organizácie cestovného ruchu múzeum reagovalo na výzvy OOCR viacerými projektovými 

zámermi. Iniciovalo proces komplexnej obnovy náučného chodníka Milana Kapustu po žile Terézia. Odborní 

pracovníci SBM sa stali súčasťou pracovnej skupiny (OOCR, Banský spolok, CHKO, Slovenský banský archív, 

SBM), ktorá zrealizovala diagnostiku stavu existujúceho chodníka v teréne a vytvorila koncept úprav. Vytvorilo 

scenár a texty vybraných tabúľ, ktoré súvisia s kultúrnym dedičstvom lokality s akcentom na dejiny baníctva. 

OOCR podporilo aj iný projektový zámer SBM „Do skanzenu pešo – trasa STARONOVÁ“, ktorý sa bude snažiť 

motivovať návštevníkov Banského múzea v prírode, aby využili na prechod medzi centrom mesta a skanzenom 

pešiu trasu po Staronovej ulici. Projekt sa bude realizovať v roku 2022.  

SBM sa zapojilo do plánovacieho procesu formovania projektových zámerov v rámci platformy IÚS. Pod 

gesciou Mesta Banská Štiavnica bola vytvorená pracovná skupina, kde sa formou participatívneho plánovania 

pripravovali projektové zámery, ktoré majú byť financované prostredníctvom eurofondov v aktuálnom 

programovacom období do roku 2027.  

Do zásobníka projektov IÚS sme zaslali dva projektové zámery:  

 

• Slovenské banské múzeum – Banské múzeum v prírode. Zámerom projektu je inovácia areálu 

banského skanzenu a dobudovanie areálu Prachárne za účelom skvalitnenia ponuky služieb 

návštevníkom.  

• NOVÝ ZÁMOK: Na ceste k novej Európe (inovácia expozície s tematikou bojov Uhorska s Osmanmi).  

     

Zamestnankyne Galérie Jozefa Kollára sa počas roku 2021 venovali i fundraisingu. Prostredníctvom kampane na 

platforme Startlab boli získané finančné prostriedky na nákup kvalitnej audiovizuálnej techniky. Výstava My sa 

nevieme sťažovať nahlas bola nahradená novým inovatívnym projektom Tiché správy Zeme, ktorý získal 

podporu Nadácie Tatra Banka. Tímu galérie sa v roku 2021 podarilo získať materiálne a finančné dary 

v hodnote 12 630,00 €. 

SBM bolo zapojené ako spoluriešiteľ grantu zameraného na výskum prameňov k dejinám baníctva v Smolníku 

(cementácia v Smolníku; pôsobenie Multz de Walda v Smolníku; významné udalosti v baníckom a verejnom 

živote Smolníka v  19. storočí, návšteva Viedenského dvora a princa Leopolda v Smolníku, výstavba a využívanie 

významných objektov v Smolníku počas 19. storočia). 
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SBM dlhodobo spolupracuje s o.z. Iniciatíva za živé mesto (IŽM) na projektoch, ktorých cieľom je popularizácia 

hodnôt kultúrneho dedičstva prostredníctvom inovatívnych foriem vzdelávania. V spolupráci s IŽM múzeum 

uviedlo malý festival Citadela. Odborní pracovníci múzea v spolupráci s IŽM uviedli sériu neformálnych 

edukačných aktivít pre verejnosť, rodiny s deťmi, mládež a seniorov zameraných na kreatívne aktivity 

tematizované tradičnými remeslami (výroba keramiky, drôtovanie, výroba švihadiel, tkanie, vyšívanie, 

háčkovanie, výroba drevených pohyblivých hračiek, výroba papierových betlehemov a maľovaných salašov). 

Projekt o. z. IŽM Kumšt remesla 2021 bol podporený z Fondu na podporu umenia a tiež z dotácie Mesta 

Banská Štiavnica.        

 

 
 
Dušičky z Nového zámku, výstavný projekt prezentujúci profily osobností pochovaných na tunajších cintorínoch.      
 

 
 
Tvorivé dielne v sérii Hráme sa na remeselníkov, Kammerhof, Dielnička. 
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7 / ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI  

 
V záujme plynulého a riadneho zabezpečenia poslania a plnenia úloh bola činnosť SBM organizovaná do týchto 
organizačných zložiek:  

• Riaditeľ a riaditeľstvo 

• Vedecko-výskumné centrum,  

• Dokumentačné centrum,  

• Centrum marketingu, komunikácie a zelených inovácií,  

• Centrum personálnej a ekonomickej infraštruktúry,  

• Správa budov, produkcia výstav a expozícií,  

• Galéria Jozefa Kollára,  

• Banské múzeum v prírode,  

• Uhoľná expozícia Handlová 

 
Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov k 31.12.2021 

Stanovený počet zamestnancov :                           70 

Stav zamestnancov vo fyzických osobách :          70             z toho ženy :  42        muži : 28 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov :       67,78 

 

7.1 SYSTEMATIZOVANÉ PRACOVNÉ MIESTA   
 

Systematizované pracovné miesta v roku 2021 
Útvar Spolu z toho ženy 

Riaditeľ a riaditeľstvo 2 2 

Vedecko – výskumné centrum 7 2 

Dokumentačné centrum 12 11 

Centrum marketingu, komunikácie a zelených inovácií 13 10 

Centrum personálnej a ekonomickej infraštruktúry 4 4 

Správa budov, produkcia výstav a expozícií 20 6 

Galéria Jozefa Kollára 3 3 

Banské múzeum v prírode 6 1 

Uhoľná expozícia Handlová 3 3 

 

Riaditeľ a riaditeľstvo                   

Riaditeľ zastupuje SBM navonok vo všetkých oblastiach jeho činnosti. V súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a záväznými pokynmi MŽP SR riadi SBM ako celok a zodpovedá za 

jeho činnosť. 
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Vedecko-výskumné centrum 

Vedecko-výskumné centrum je odborné oddelenie, ktoré realizuje systematický výskum v oblasti archeológie, 

histórie, geológie, etnológie, umeleckej histórie, knižnej histórie, kulturológie, muzeológie a numizmatiky so 

zameraním na baníctvo a banské školstvo na Slovensku, slovenské banské mestá s osobitným zreteľom na 

mesto Banská Štiavnica a jej okolie, banské vedy a banskú techniku na Slovensku, ochranu nerastov a Chránenú 

krajinnú oblasť Štiavnické vrchy. Rozvíja, dokumentuje a prezentuje montánne kultúrne dedičstvo na 

Slovensku. Je základnou platformou pre akreditáciu vedecko-výskumnej činnosti SBM. Vedecko-výskumné 

centrum vytvára odborný podporný rámec pre realizáciu výskumných úloh a publikačno-propagačných aktivít v 

oblasti špecializácie SBM. V spolupráci s ostatnými oddeleniami, predovšetkým však s Dokumentačným 

centrom, sprístupňuje kultúrne hodnoty banských lokalít. Je platformou pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti 

špecializácie SBM.  

Dokumentačné centrum 

Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zbierkový fond SBM, t. j. dokumentáciu a evidenciu, odbornú správu, 

ochranu a bezpečnosť, revíziu, mobilitu a digitalizáciu zbierkových predmetov, knižničných a archívnych 

dokumentov v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, spolupracuje 

na budovaní zbierkového fondu SBM s Vedecko-výskumným centrom, Galériou Jozefa Kollára a Banským 

múzeom v prírode za účelom jeho kompletizácie a v súlade s vedecko-výskumnou a prezentačnou činnosťou 

SBM s dôrazom na dokumentáciu kultúrnych a montánnych industriálnych pamiatok z druhej polovice 20. 

storočia a z 21. storočia. 

Centrum marketingu, komunikácie a zelených inovácií 

Formuluje, vytvára a zabezpečuje realizáciu dlhodobých, strednodobých a krátkodobých marketingových 

stratégií SBM, zameraných na skvalitnenie a inovatívne rozšírenie prezentačných aktivít SBM, buduje značku 

SBM ako atraktívnej, kvalitnej, modernej a inovatívnej múzejnej inštitúcie, a to doma aj v zahraničí, 

zabezpečuje tvorbu a distribúciu propagačných materiálov, publikácií, zborníkov SBM, zabezpečuje 

komunikáciu SBM s verejnosťou a médiami,  zabezpečuje komplexný manažment a marketing obsahu a formy 

webovej stránky a sociálnych médií SBM za účelom zvyšovania návštevnosti expozícií, výstav a podujatí SBM. 

Centrum personálnej a ekonomickej infraštruktúry 

Zabezpečuje plnenie úloh SBM na úseku finančného riadenia, hlavne v oblasti rozpočtu, financovania, 

účtovníctva, výkazníctva a finančnej kontroly,  metodické usmerňovanie, zabezpečovanie uplatňovania a 

dodržiavania finančných pravidiel podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky a záväzných pokynov MŽP SR organizačnými zložkami SBM, zostavovanie návrhu rozpočtu SBM, 

vykonávanie rozpočtových opatrení a ich operatívna evidencia, kontrola a usmerňovanie čerpania rozpočtu 

SBM, vyhodnocovanie hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, mimorozpočtovými prostriedkami a 

prostriedkami osobitných fondov,  zostavovanie plánu verejného obstarávania SBM na základe schválených 

podkladov organizačných zložiek SBM, usmerňovanie a kontrolovanie uplatňovania právnych predpisov v 

oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb, investičných a neinvestičných dodávok pre SBM, 

zabezpečovanie kvalifikovanosti zamestnancov SBM vykonávajúcich činnosť v oblasti verejného obstarávania, 

nákup investičného hmotného majetku, zabezpečovanie finančného styku s peňažnými inštitúciami, najmä 

Štátnou pokladnicou a s tým spojené úkony.  

Správa budov, produkcia výstav a expozícií 

Podieľa sa na tvorbe dlhodobých plánov v oblasti ochrany a údržby objektov SBM, zabezpečuje, realizuje a 

kontroluje opravy, údržbu, rekonštrukciu a obnovu objektov SBM, taktiež technickú údržbu priestorov a revíziu 

zariadení SBM (najmä plynových a elektrických zariadení, ako komínov či bleskozvodov); tieto činnosti 

vykonáva v spolupráci so zástupcom Zeleného tímu s dôrazom na aplikáciu ekologických princípov. 
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Galéria Jozefa Kollára 

Sústreďuje, odborne spracováva, ochraňuje, uchováva a vystavuje historické umelecké diela s tematikou 

baníctva a umelecké diela dokumentujúce banské regióny Slovenska s osobitným zreteľom na Banskú Štiavnicu 

a jej okolie ako aj umelecké diela reflektujúce spojitosť baníctva a environmentálneho ohrozenia, rozširuje 

umelecko-historický zbierkový fond so zreteľom na nové výzvy a globálne problémy, predovšetkým ekologické 

a environmentálne témy, exkluzívne prepája historické umelecké diela a kolekcie s tvorbou súčasných umelcov 

v kontexte výziev klimatickej krízy, prepája umenie a ekológiu a za týmto účelom vytvára a spravuje obsahový a 

vizuálny koncept stálych expozícií a návštevnícky príťažlivý priestor vrátane oddychových zón, implementuje 

pritom informačné technológie. 

Banské múzeum v prírode 

Sústreďuje, projekčne a stavebne realizuje, inštaluje, výstavne a expozične sprístupňuje bansko-technické 

zbierky a zariadenia veľkých rozmerov a hmotnosti v pôvodnom banskom prostredí v podzemí a na povrchu, 

ktoré tvorí trvalú celoslovenskú expozíciu pod rovnakým názvom, spravuje aj náučno-geologickú expozíciu, 

ktorá je súčasťou projektu banskoštiavnického Geoparku,  vykonáva predaj vstupeniek, publikácií a ďalšieho 

propagačného materiálu SBM vo svojich expozíciách, vyúčtováva tržby. 

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku v Handlovej  

Sústreďuje, odborne spracováva, ochraňuje a uchováva zbierkové predmety vzťahujúce sa na oblasť dejín 

uhoľného baníctva na Slovensku so zameraním na priemyselnú ťažbu v 20. storočí a význam mesta Handlová v 

histórii ťažby hnedého uhlia a tieto ďalej expozične a výstavne prezentuje, spravuje trvalú expozíciu venovanú 

uhoľnému baníctvu na Slovensku, vykonáva predaj vstupeniek, publikácií a ďalšieho propagačného materiálu 

SBM vo svojich expozíciách, vyúčtováva tržby,  zabezpečuje lektorské a sprievodcovské služby pre návštevníkov 

svojich expozícií.  

7.2 VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA V ROKU 2021 
 

 VŠ 
I. stupeň 

VŠ 
II. stupeň 

VŠ 
III. stupeň 

ÚSV SO Základné Spolu 

Vedúci zamestnanci 1 4 3 1   9 

Odborní  7* 4*    11 

Správca depozitu    4   4 

Dokumentátor    2   2 

Konzervátor    3   3 

Fotograf    1   1 

Knihovník  1     1 

Lektor 1 5 1 6   13 

Marketing  3     3 

THP  1**  6   7 

Ostatní    8 11 3 22 

Spolu 2 21 – 3** 8– 3* 31 11 3 76 – 6* 

*v  tom 5 vedúci   ** v tom 1 vedúci    
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7.3 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA K 31.12.2021 
 

Veková štruktúra k 31.12.2021 
 do 20 

rokov 
21-30 
rokov 

31-40 
rokov 

41-50 
rokov 

51-60 
rokov 

nad 60 
rokov 

spolu 

ženy 0 1 8 11 20 2 42 

muži 0 2 3 8 12 3 28 

spolu 0 3 11 19 32 5 70 

ZPS    3 7 2 12 

 
Vekový priemer zamestnancov je 49 rokov z toho:  

• ženy  48,6   

• muži 49,4 

 

7.4 RODOVÁ ROVNOSŤ ZAMESTNANCOV K 31.12.2021 
 

 Spolu z toho ženy z toho muži ZPS 

Vedúci zamestnanci 9 6 3 1 

Odborní 11* 6* 5 1 

Správca depozitu 4 2 2 2 

Dokumentátor 2 2 0 1 

Konzervátor 3 3 0 0 

Fotograf 1 1 0 0 

Knihovník 1 1 0 0 

Lektor 13 11 2 4 

Marketing 3 3 0 0 

THP 7** 7** 0 1 

Ostatní 22 6 16 2 

Spolu 76 – 6* 48-6* 28 12 

* v tom 5 vedúci   ** v tom 1 vedúci    

Plnenie povinného podielu zamestnania občanov so zdravotným postihnutím 

Slovenské banské múzeum splnilo za rok 2021 povinný podiel 3,2% zamestnania osôb so zdravotným 

postihnutím a to nad rámec zákona o zamestnanosti. 

 

7.5 PRIEMERNÁ MZDA 
 
Zamestnanci SBM boli aj v roku 2021 odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

Zaradenie Počet Priemerná mzda (€) 

Vedúci zamestnanci 9 1400 

Odborní pracovníci 11* 1280 

Správcovia depozitárov, kustódi 4 913 
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Lektori 13 860 

Dokumentátor 3 890 

Knihovník 1 900 

Konzervátor 3 912 

Fotograf 1 803 

Marketing 3 1200 

THP 7** 1010 

Ostatní 22 840 
   

 

 

  *v tom 5 vedúci ** v tom 1 vedúci 

7.6 ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 
 
Slovenské banské múzeum  malo k 31.12.2021 70 zamestnancov. Tri zamestnankyne boli na rodičovskej 
dovolenke.  
V organizácii bol v roku 2021 týždenný fond pracovného času 37,5 hod. s pružnou pracovnou dobou od 6.00  do 

17. 00 hod. Pevná pracovná doba bola od 9.00 do 14.00 hod. Vlastná ochrana mala týždenný fond pracovnej 

doby 36,25 hod. 

V roku 2021 organizácia umožnila absolvovať odbornú prax v študijnom odbore konzervátorstvo 

a reštaurátorstvo so zameraním na papier, staré tlače a knižné väzby 13 študentom Strednej priemyselnej školy 

Samuela Mikovíniho. 

Slovenské banské múzeum v roku 2021 rozbehlo program dobrovoľníctva. Na základe tohto programu  

vypomáhali v organizácii 5 dobrovoľníci. 

Pohyb zamestnancov v roku 2021 

 

Prehľad o uvoľnených zamestnancov 
Dôvod Spolu z toho ženy z toho muži ZPS 

Výpoveď zo strany zamestnanca 2 2 0 0 

Odchod do starobného dôchodku 1 0 1 0 

Skončenie pracovného pomeru na 
dobu určitú 

3 1 2 1 

SPOLU 6 3 3 1 

 

Prehľad prijatých zamestnancov 
 

Spôsob Spolu z toho ženy z toho muži ZPS 

Úrad práce 1 1  1 

Výberové konanie 3 3 0 0 

Iné 6 3 3 0 

SPOLU 10 7 3 1 

 
 

Prehľad prijatých zamestnancov na dohodu v roku 2021 

 Spolu z toho ženy z toho muži 

Dohoda o vykonaní práce 17 1 16 

Dohoda o pracovnej činnosti 10 6 4 

Dohoda o brigádnickej práci študenta 17 9 8 

SPOLU 44 16 28 
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Profesionálny rast zamestnancov bol podporený prostredníctvom účasti na školeniach, 

kurzoch, seminároch 

 počet 

Preškolenie vodičov 2 

Lešenársky kurz 2 

Školenie na  obsluhu krovinorezu 3 

Školenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka 1 

Zelené verejné obstarávanie (online) 1 

Kancel bez koša (online) 2 

Zmena klímy o piatej (online) 2 

Dobrovoľnícka činnosť v organizácii (online) 3 

Hranice neformálneho vzdelávania, vzdelávanie v múzeách a galériách (online) 1 

Školenie druhostupňovej katalogizácie zbierkových premetov v programe  
ESEZ 4 G 

4 

SPOLU 21 

 
 

 
 
Jesenná výsadba stromov tímom SBM, Banská Štiavnica, lokalita Kanderka. 
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8 / ÚDRŽBA  A  STAV  OBJEKTOV  V  SPRÁVE  SBM 

Žiakov dom adaptácia priestorov na rezidenčné centrum                    
Termín realizácie: 02-05 2021 

 
Práce na adaptácii objektu spočívali v oprave omietok, maľbe stien a stropov, náteroch stolárskych konštrukcií, 
úprave sociálneho zariadenia novými obkladmi, dlažbami a čiastočnou zmenou dispozície. Realizovali sa nové 
rozvody vody a kanalizácie, osadilo sa nové zariadenie, wc, sprcha, umývadlo, batérie, v kuchynskej časti drez s 
pracovnou doskou. Osadený bol i bojler, opravené osvetlenie, zrealizované nové elektro rozvody a 
nainštalované nové vykurovacie telesá v kuchynke, kancelárii a wc s termostatmi s možnosťou nastavenia 
požadovaných teplôt v jednotlivých miestnostiach. Opravené boli aj podlahy v oboch ateliéroch. 
 
Berggericht  výmena presklenia studne, osadenie čerpadla          
Termín realizácie: 11 2021 
 
Z prostriedkov Mesta Banská Štiavnica bola zrealizovaná výmena presklenia studne na nádvorí Berggerichtu. 
Pôvodné prasknuté bezpečnostné sklo bolo vymenené za nové o priemere 1000 mm. V rámci týchto prác bolo 
do studne nainštalované ponorné čerpadlo za účelom preventívneho znižovania hladiny podzemných vôd, 
ktoré spôsobujú vlhnutie muriva objektu. Zároveň bolo opravené aj osvetlenie studne.  
 
Kammerhof – vybudovanie nového gift shopu 
Termín realizácie: 06 2021 
 
Vo vstupnom priestore a prechodovej pasáži Kammerhofu (časť s expozíciou Baníctvo na Slovensku) boli 
zrealizované práce na opravách omietok s následným vymaľovaním priestorov, nátermi dverí, vstupnej brány, 
brány do horného nádvoria a presklenia dverí do lektorne. Inštalované bolo nové osvetlenie. Priestor bol 
zariadený vitrínami na tovar a vznikol tak nový moderný múzejný obchod. 
 
 
Depozitáre Kammerhof, Berggericht, maľby, nátery, montáž regálov, sťahovanie zbierok 
 
V priebehu roka 2021 sa vykonávali práce na obnove a sťahovaní depozitárnych priestorov v objektoch 
Kammerhof, Berggericht, Galéria a Starý zámok. Zmontované a osadené boli nové regále, v priestoroch boli 
opravené omietky, vymenené osvetlenie a realizovaná výmaľba. 
 
GaJK – konzervačná dielňa, foyer     
Termín realizácie: 07 2021 
 
V objekte galérie sa uviedla do prevádzky konzervačná dielňa na papier, ktorá slúži aj pri výučbe študentov SPŠ 
S. Mikovíniho. Priestor bol vyprataný, vymaľovaný, osadené bolo nové osvetlenie a nanovo bol i zariadený.  
 
 
GaJK – kancelárie 
 
SBM zrenovovalo dva zanedbané kancelárske priestory v galérii. Priestory boli vymaľované, položená bola nová 
podlaha, osadené nové osvetlenie a zariadený bol novým nábytkom.  
 
Nový zámok údržba zelene v okolí objektu 
 
Nový zámok je jednou z dominánt Banskej Štiavnice. V roku 2020 sa z iniciatívy OOCR vykonalo vyčistenie okolia 
objektu od náletových drevín a krovín. V roku 2021 vyvinulo SBM snahu udržať stav a zachovať výhľady na 
centrum mesta i jeho širšie okolie. Na likvidáciu zvyškov bola využitá štiepkovačka a štiepku si rozobrali 
zamestnanci múzea. 
 
GaJK – inštalácie výstav      
Termín realizácie: 2021 
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SBPVaEx sa podieľala na inštalácii viacerých výstav v galérii. Pred inštaláciami sa výstavné priestory vypratávali, 
vymaľovávali, čistila sa podlaha, dezinfikovali, menilo sa osvetlenie (osadili sa neónové trubice). V galérii sa 
vymaľoval aj vstupný priestor. 
 
 
KMF – kancelárie 
SBM svojpomocne zrenovovalo 2. poschodie v KMF. Zrealizovalo sťahovanie kancelárií, ktoré boli následne 
vymaľované, osadené boli nové svietidlá. Postupne boli zariadené dve kancelárie pre zamestnancov 
a zamestnankyňu Vedecko – výskumného centra. Vymaľované a skultúrnené boli aj chodbové priestory na 
uvedenom poschodí.  
 
Banské múzeum v prírode – podzemná expozícia 
 
Starostlivosť o podzemnú expozíciu spočívala v roku 2021 najmä v obnove betónovej konštrukcie v Bartolomej 
štôlni v časti moderného baníctva 20. storočia. Prebiehala tiež pravidelná obnova náterov rôznych kovových 
komponentov, ošetrovanie drevených častí a realizovali sa ochranné nátery proti plesniam. 
 
Banské múzeum v prírode – povrchová expozícia 
 
Starostlivosť o povrchovú expozíciu: v roku 2021 prebiehala rekonštrukcia poškodených výstavných plôch v 
časti Náučno-geologickej expozície, pričom sa podarilo zlepšiť ochranu geologickej mapy proti negatívnym 
vplyvom počasia osadením ochranného plexiskla nad vystavené exponáty. Na objekt ťažnej veže šachty Ondrej 
bolo nainštalované nočné osvetlenie, ktoré podčiarklo dominanciu tejto historickej pamiatky. Vypracovaný bol 
odborný posudok stavu drevín v areáli skanzenu. Pokračovalo sa v pravidelnej údržbe trávnatých plôch a 
drobných opravách technických a expozičných objektov.   

 

 

Obnovené priestory depozitára na textilné zbierkové predmety.   
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Žiakov dom, priestory pred obnovou.   

 

Žiakov dom, priestory (bývalé kancelárie) pred obnovou.   
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Žiakov dom, priestory po obnove.   
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Žiakov dom, priestory po obnove.   
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Kammerhof, vstupné priestory do expozície, pôvodný stav.  
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Kammerhof, vstupné priestory do expozície po obnove.   
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Kammerhof, vstupné priestory do expozície po obnove.   
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Banské múzeum v prírode, štôlňa Bartolomej, proces stabilizácie zaklenutého priestoru.     
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Havarijné stavebno – technické stavy objektov v správe SBM  

Audit objektov v správe SBM je spracovaný v samostatnom dokumente. V roku 2020 i v roku 2021 múzeum 

nezískalo kapitálový transfer na odstraňovanie havarijných stavov a tak degradácia objektov v správe SBM 

pokračovala. Zrealizované boli iba drobné neinvazívne stavebné úpravy v rámci údržbových aktivít Správy 

budov.  

 Za najvážnejšie považujeme nasledovné havarijné stavy: 

- Poškodené klampiarske prvky na barokovej veži Starého zámku spôsobujúce zatekanie pod omietky, 

ktoré vplyvom poveternostných podmienok degradujú a opadávajú. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia 

zdravia i životov zamestnancov a návštevníkov objektu. 

- Havarijný je stav vstupného schodiska Nového zámku, ktorého oceľová konštrukcia je skorodovaná, 

drevené nástupnice zhnité. Múzeum zrealizovalo architektonickú súťaž na riešenie stavu a čaká na 

odborný posudok a povolenie realizovať úpravy (KPÚ).  

- Havarijný je stav oporného múru za objektom Berggericht, kde hrozí zosuv miestnej cestnej 

komunikácie. 

- V Berggerichte sú zaznamenané statické poruchy vo vnútornom schodisku, celý objekt zateká, je 

podmáčaný a zaplesnený.  

- V objekte Galéria J. Kollára sú zdegradované fasádne omietky i sgrafitová výzdoba. 

- Kammerhof má nefunkčný bleskozvod. 

- Jedinečný historický objekt Klopačka má fasádne omietky v havarijnom stave. 

- Objekt „Mária šachta“ v Banskom múzeu v prírode vykazuje výrazné statické poruchy a hrozí jeho 

zrútenie. 

- V zlom stavebno-technickom stave je i objekt „výklopník“ v Banskom múzeu v prírode. 

- V areáli BMP sa zosúva svah (hálňa). 

- V zlom stavebnotechnickom stave sú dve významné banské pamiatky - ťažná veža na Maxšachte 

i ťažná veža na Novej šachte Je nutné očistenie oceľových konštrukcií a ochranný náter, v opačnom 

prípade hrozí v horizonte 10 – 15 rokov ich deštrukcia. 

Prekážkou pri riešení havarijných stavov je absencia technickej projektovej dokumentácie, statických posudkov, 

rozpočtov. Rovnaká je situácia v oblasti znižovania energetickej náročnosti objektov v správe SBM. V roku 2022 

sa zásadne zvýšili ceny energií, SBM sa však nepodarilo získať kapitálový transfer na spracovanie technickej 

projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti troch objektov v správe (Kammerhof, Galéria J. 

Kollára a Berggericht), ktorej spracovanie mohlo otvoriť múzeu možnosti uchádzania sa o mimorozpočtové 

zdroje.  

        
 
Starý zámok, baroková veža, poruchy strešnej krytiny, klampiarskej výbavy, poškodené omietky.   



73 

 
 

 
 
Starý zámok, baroková veža, detail strešnej krytiny a oplechovania so závažnými stavebnými poruchami.      
 
 

       
 
Nový zámok, detail havarijného stavu hlavného prístupového schodiska.  
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Nový zámok, detail vlhkosťou narušenej fasádnej omietky.  
 

 
 
Areál Maximilián šachty s ťažnou vežou v havarijnom stave.  
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Klopačka, fasádne omietky, komíny a strešná krytina so závažnými stavebnými poruchami.  
 

 
 
Poškodená historická fasáda nádvoria Galérie Jozefa Kollára.   
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Berggericht, oporné múry zadného traktu so závažnými stavebnými poruchami.   
 

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernice Slovenského 

banského múzea (SBM) č.1/2012 Smernice SBM, č. 2/2012 (SBM) a Smernice č.7/2020 (SBM) o kontrolnom 

systéme a vnútornej kontrole od 20.7.2020 boli vykonané kontrolné činnosti podľa Plánu kontrolnej činnosti na 

rok 2021 schváleného riaditeľkou SBM dňa 20.1.2021. Kontrolnou činnosťou bola poverená Ing. Petra 

Páchniková a Ing. Lýdia Hojáková v prípade kontroly stavu pokladní, dodržiavania odvodov a evidencie 

pokladničných kníh. 

Podľa Plánu kontrolnej činnosti na rok 2021 boli schválené a vykonané 4 kontroly.  

Kontroly boli zrealizované:  

- v Kancelárii riaditeľky SBM: 1 kontrola zameraná nasledovne: kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom 

registri zmlúv a kontrola zverejňovania objednávok a faktúr na webstránke SBM za obdobie mesiacov január 

a február 2021 

- v Centre personálnej a ekonomickej infraštruktúry: 2 kontroly zamerané nasledovne: kontrola dodržiavania 

Zákona o finančnej kontrole a audite v zmysle vykonávania základnej finančnej kontroly za obdobie 1Q/2021; 

kontrola plnenia komisionálnych zmlúv za 3Q/2021 

- expozície SBM: 1 kontrola zameraná nasledovne: kontrola stavu pokladne v okamihu kontroly a kontrola 

dodržiavania odvodov a evidencie pokladničných kníh za obdobie júl - august 2021 

Vykonanými kontrolami v kontrolovaných subjektoch SBM neboli zistené nedostatky. 

V roku 2021 nebola podaná sťažnosť, ktorá by podľa definície zákona o sťažnostiach spĺňala definíciu sťažnosti 

a Slovenské banské múzeum sa nezaoberalo ani petíciou. 

Kontrolná činnosť prebiehala aj na nižšej úrovni a to prostredníctvom Plánu kontrolnej činnosti jednotlivých 

vedúcich. Vedúci odovzdali záznamy za 1. a 2. polrok roka 2021 osobe poverenej vykonávaním kontrolnej 

činnosti v SBM. 
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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 – Uhoľná expozícia 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 

 
 


