
1 
 

VYHODNOTENIE ČINNOSTI POHRONSKÉHO MÚZEA NOVÁ BAŇA ZA ROK 2022 

 
 
A. VYHODNOTENIE ČINNOSTI : 
 
 
 
I. HLAVNÉ ÚLOHY  
 
1. Ciele 

 
Dlhodobý cieľ a jeho plnenie 
 
Hlavnou úlohou a cieľom Pohronského múzea Nová Baňa (ďalej len PM) je v súlade so zriaďovacou listinou dokumentovanie vývoja prírody a spoločnosti 
na území regiónu, odborná správa zbierok a ich prezentovanie verejnosti na základe výsledkov odborného výskumu. Tento cieľ sa nám darilo napĺňať aj 
v roku 2022 (s výnimkou dokumentácie prírody, čoho príčinou je absencia prírodovedného oddelenia a zodpovedajúceho personálneho obsadenia). 
 
Konkrétne ciele na rok 2022 

 
● V oblasti prevádzkovej zabezpečiť fungovanie inštitúcie po stránke riadenia, vzájomnej komunikácie oddelení, prevádzky a správy budov a majetku, 
administratívu, ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu. 
● V oblasti správy zbierok zabezpečiť nadobúdanie, ochranu a odborné spracovávanie zbierkových predmetov (ďalej len ZP). Katalogizovať predovšetkým 
ZP získané v roku 2020 a 2021. 
● V prezentačnej činnosti ponúknuť návštevníkom výstavy rozličného zamerania. 
● V práci s deťmi a mládežou ponúknuť vzdelávacie podujatia pre školy, prednášky, besedy či otvorené vyučovacie hodiny, detské letné aktivity..... 
● Pripraviť pre verejnosť tradičné kultúrne podujatia, Noc múzeí, večerné prehliadky, vernisáže, koncerty... 
● Pokračovať v riešení výskumných úloh. 
● Zapájať sa do výziev Fondu na podporu umenia a iných organizácií ponúkajúcich finančné prostriedky. 
● Čerpať z výsledkov výskumnej činnosti pri vzdelávaní verejnosti formou prednášok, popularizačných článkov v mesačníku Novobanské noviny. 
 
Východiskom pre plnenie úloh v roku 2022 bol predovšetkým Plán činnosti PM na rok 2022.  
Plánované konkrétne ciele na rok 2022 sa nám v prevažnej miere podarilo splniť. Bližšie hodnotiace údaje o jednotlivých oblastiach činnosti PM sú 
podrobne rozpracované v jednotlivých kapitolách tohto vyhodnotenia. 
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Splnenie vybraných merateľných ukazovateľov činnosti (Program 010 Kultúra, podprogram 01003 Múzeá a galérie): 

UKAZOVATEĽ PLÁN 2022 SKUTOČNOSŤ 2022 PLNENIE V % 

Počet ukončených odborne spracovaných ZP v elektronickej forme za rok (uviesť len ZP, 
ktorých spracovanie bolo ukončené 2. stupňovou evidenciou (počet evidenčných čísel*/ počet 
ks)) 

400* 143/143 35,75%/35,75% 

Počet usporiadaných výstav za rok (vo vlastných objektoch) 6 8 133,33% 

Počet návštevníkov na výstavách a expozíciách za rok (vo vlastných objektoch) 7000 3283 46,9% 

Počet usporiadaných kultúrno-výchovných podujatí za rok (hlavný organizátor)  40 51 127,5% 

   * s uvedením počtu evidenčných čísel 
 
Spracovanie zbierok 
Po veľmi úspešnom roku 2021, kedy sme ukazovateľ rapídne prekročili (303% plnenie), sa nám v roku 2022 tento merateľný ukazovateľ nepodarilo naplniť. 
Na tejto skutočnosti sa podpísali veľké personálne zmeny, kedy do starobného dôchodku odišla riaditeľka PM, ktorá vykonávala aj funkciu kurátora, tiež 
sa na tom podpísala dlhodobá PN lektorky, ktorú suplovali všetci zamestnanci PM. Veľká vyťaženosti kurátorov na iných pozíciách sa podpísala na nízkom 
výkone v počte spracovaných ZP. Kurátorka napr. tri mesiace „sedela na troch rôznych stoličkách“, keď vykonávala popri svojej hlavnej činnosti aj funkciu 
zastupujúcej riaditeľky a správkyne depozitu, ktorú vykonáva dokonca doteraz, lebo ešte stále neprebehla celá mimoriadna revízia. Kurátor archeológie, 
ktorý má zároveň na starosti múzejnú pedagogiku, sa v roku 2022 venoval primárne príprave edukačných programov a tvorivých dielní. Zároveň navštevuje 
kurz Múzejná pedagogika organizovaný SNM, ktorý vyžaduje prípravu záverečnej práce, ktorá vychádza z realizovaných aktivít. Z toho dôvodu vykonával 
„len“ rekatalogizáciu, ktorá je menej časovo náročná. Kurátori sa tiež aktívne podieľali na tvorbe výstav, projektoch, konferencii, detských letných aktivitách 
a iných podujatiach. 
Výstavy  
Ukazovateľ bol v roku 2022 splnený, pričom PM pripravilo vo vlastnom objekte 8 výstav (z toho 7 vlastných, 1 v spolupráci) a okrem toho sme poskytli ZP 
– betlehemy na výstavu Z klenotnice kultúrneho dedičstva – Slovenský betlehem, ktorú realizovalo Ponitrianske múzeum v Nitre.  
Návštevníci  
V roku 2022 navštívilo výstavy a expozície múzea dovedna 3283 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ návštevnosti sa nám nepodarilo napriek našej 
enormnej snaha naplniť. Výstavy boli propagované cez viaceré médiá (miestny rozhlas, FB, celoslovenské programy rádia Regina,...). Cestovný ruch v 
meste nie je natoľko rozvinutý, aby iba múzeum prilákalo dostatočný počet návštevníkov. Podotýkame, že mesto Nová Baňa nie je okresné mesto a má 
neustále klesajúcu demografickú krivku. Školy nás navštevovali tento rok pomenej, nakoľko po ťažkých koronových rokoch potrebovali dobehnúť 
zmeškané. Na začiatku roka 2022 platili aj obmedzenia pri vstupe do KI – povolený vstup mali len očkovaní.  Okrem týchto návštevníkov však naše služby 
využili ešte návštevníci podujatí a tiež bádatelia v muzeálnej knižnici, o čom budeme bližšie informovať v ďalších kapitolách Vyhodnotenia činnosti. 
Kultúrne podujatia  
Ukazovateľ bol prekročený. V roku 2022 sa nám podarilo usporiadať spolu 51 rôznorodých podujatí zameraných hlavne na detského návštevníka. Veľmi 
obľúbeným podujatím bolo tento rok prvýkrát organizované Mikulášske čítanie (zapojenie do celoslovenskej aktivity Celé Slovensko číta deťom).  
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2. Nepriaznivá epidemiologická situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v roku 2022  a jej negatívne dôsledky 
a) Uviesť obdobia, resp. počet dní, počas ktorých boli kultúrne inštitúcie uzatvorené v dôsledku nariadení štátnych orgánov  

Múzeum v roku 2022 nebolo zatvorené pre verejnosť z dôvodu ochorenia covid-19. 
b) Uviesť obdobia, počas ktorých bola nariadením štátnych orgánov obmedzená činnosť kultúrnych inštitúcií a špecifikovať opatrenia 

Do 14. 3. 2022 fungovalo múzeum v režime OTP. Po tomto termíne sme boli otvorení už v režime základ s povinnosťou nosenia respirátorov.  
c) Špecifikácia činností, ktoré zabezpečovali kultúrne inštitúcie počas týchto obmedzení 

Nevykonávali sme špecifické činnosti.  
 

3. Prehľad o rozpočte organizácie a čerpaní za príslušný rok (v eur) 
 

 Upravený rozpočet Skutočnosť 
 

Celkom 
v tom  

Celkom 
v tom 

z daňových 
príjmov 
BBSK 

z toho: 
ÚUFP z daň. 

príjmov 
BBSK 

z vlastných 
príjmov KI 

z iných 
príjmov 
(vrát. 
FPU) 

z daňových 
príjmov 
BBSK 

z toho: 
 ÚUFP 
z daň. 

príjmov 
BBSK 

z 
vlastných 
príjmov KI 

z iných 
príjmov 

(vrát. FPU) 
 

  
 1=2+4+5 2 3 4 5 6=7+9+10 7 8 9 10 

Bežné výdavky celkom 
 

273 432,49 247 731,00 19 162,00 12 901,49 12 800,0 260 144,54 247 730,92 19 161,92 7 613,62 4 800,00 

v tom: 

 
          

610  Mzdy, platy 125 770,47 125 767,00 125 767,00 3,47 0,00 125 770,47 125 767,00 125 767,00 3,47 0 

620  Poistné a príspevok do 
        poisťovní 

46 747,61 46 747,61 0 0 0 46 747,61 46 747,61 0 0 0 

630  Tovary a služby 90 696,48 65 189,57 19162,00 12 706,91 12 800,0 77 421,64 65 189,49 19 161,92 7 432,15 4 800,00 

z toho:           

Energie (632001+632002)  27 770,08 27 770,08 x 0 0 27 770,08 27 770,08 x  0 0 

Účelové finančné prostriedky 
na odbornú činnosť (uviesť 
názov účelu):  

          

„Odborná správa zbierkových 
predmetov“ / tabuľka 3/1 / 

7 000,00 5 000,00 5 000,00 0 2 000,00 7 000,00 5 000,00 5 000,00 0 2 000,00 

„Výstavná činnosť a ich 
propagácia“ / tab. 3/2 / 

5 463,49 5 000,00 5 000,00 463,49 0 5 463,49 5 000,00 5 000,00 463,49 0 

„Lektorská činnosť počas 
letnej  tur. sezóny / tab.3/4 / 

2 866,89 2 400,00 2 400,00 466,89 0 2 866,89 2 400,00 2 400,00 466,89 0 

„Zakúpenie výpočt. techniky na 
odbor. a  ekonom. činnosť / 
tab. Č. 3/5 / 

    1 946,00 1 900,00 1 900,00 46,00 0 1 946,00 1 900,00 1 900,00 46,00 0 

„Svetový deň cestovného 
ruchu“ / tab. 3/3 / 

       504,50 500,00 500,00 4,50 0 504,50 500,00 500,00 4,50 0 
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Účelové finančné prostriedky 
na opravy (názov):  

          

„Odstránenie havarij. stavu na 
vodovodnej prípojke v admin. 
budove PM“ / tab. 3/8 / 

1860,00 1 860,00 1 860,00 0 0 1 859,92 1 859,92 1 859,92 0 0 

Účelové finančné prostriedky 
na ostatné BV (názov) 

          

„Príspevok na rekreácie“ / tab. 
č. 3/6 / 

502,70 502,70 502,00 0 0 502,70 502,70 502,00 0 0 

„70. Výročie vzniku 
Pohronského múzea“ / tab. 3/7 
/ 

5 030,00 2 000,00 2 000,00 230,00 2 800,00 5 030,00 2 000,00 2 000,00 230,00 2 800,00 

Kapitálové výdavky celkom 64 430,00 62 000,00 62 000,00 
 

2 430,00 0 63 770,70 61 340,70 61 340,70 2 430,00 0 

z toho            

Jednotlivé investičné akcie 
(rozpísať v jednotlivých riadkoch) 

          

„Celková revitalizácia objektu 
depozitára“ 

62 000,00 62 000,00 62 000,00 0 0 61 340,70 61 340,70 61 340,70 0 0 

„Posuvná skriňa do PM“ 2 230,00 
 

0 0 2 230,00 0 2 230,00 0 0 2 230,00 0 

„Predmety do zbierkového 
fondu PM“ 

0 0 0 200,00 0 200,00 0 0 200,00 0 

 

 
 
Rozpočet  
 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY 
 
BBSK v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 650/2021 zo dňa 30. 11. 2021 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovil rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu 
na Pohronské múzeum na rok 2022 nasledovne:  
 

Program                          Funkčná                                    Ekonomická klasifikácia                                 Zdroj                       Suma 
                                      klasifikácia 

                                      ZU                                              312008 – Z rozpočtu VÚC                            41                           222.025,00 
0100300                        0820                                            600 – Bežné výdavky                                  41                           222.025,00 
0100300                        0820                                            610 – Mzdy, platy                                        41                           128.125,00 
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V rozpise rozpočtu na rok 2022 boli určené účelové prostriedky: 
A/ Účelový príspevok BBSK na odbornú činnosť pre oblasť kultúry na rok 2022 
V tom: 
A/1 Odborná správa zbierkových predmetov / konzervovanie, reštaurovanie , výdavky spojené s realizáciou aktivity:           5 000,00 eur 
 
A/2 Výstavná činnosť a jej propagácia / realizácia nových výstav vo vlastných priestoroch, výdavky spojené s realizáciou aktivity:  
                                                                                                                                                                                                                 5 000,00 eur 
 
A/3 Zabezpečenie podujatia Svetový deň cestovného ruchu, výdavky spojené s realizáciou aktivity Svetový deň cestovného ruchu: 
                                                                                                                                                                                                         500,00 eur 
 
A/4 Lektorská činnosť počas letnej turistickej sezóny / 4 mesiace formou dohôd, vrátane odvodov do poistných fondov a ďalších zákonných 
nárokov, výdavky spojené s realizáciou aktivity:                                                                                                                          2 400,00 eur  
 
B/ Účelový príspevok BBSK pri príležitosti výročia vzniku kultúrnej inštitúcie 

- 70. výročie založenia Pohronského múzea                                                                                                                         2 000,00 eur 
 
BBSK v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 767/2022 zo dňa 05.05.2022 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovil rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na 
Pohronské múzeum na rok 2022 nasledovne:  
 
Rozpočtové opatrenie č. 1 

Funkčná           Ekonomická                                                                       Rozpočet                                                             Upravený  
Klasifikácia      klasifikácia                        Zdroj          Program                   pred                            Úprava                                 
                                                                                                                      Úpravou                                                               rozpočet 

                          312008 –                              41                                               222.025,00                   16.026,00                       238,051,00 
                          z rozpočtu VÚC 
0820                  600 – Bežné výdavky          41               0100300                   222.025,00                   16.026,00                       238,051,00 
 
0820                  610 – Mzdy, platy, služ.       41               0100300                  128.125,00                     4.372,00                        132.497,00        

 
Finančné prostriedky boli účelovo určené: 

- bežné výdavky na odchodné zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný, resp. predčasný dôchodok 
a prislúchajúce odvody do poistných fondov vo výške: 4 095,00 eur, 

- bežné výdavky na valorizáciu platov na základe KZ vyššieho stupňa na rok 2022 o 3% od 1.7.2022 v celkovej výške 2 138,00 eur  
z toho kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 1 572,00 eur 
kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 566,00 eur 
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- bežné výdavky na odmeny a prislúchajúce odvody v zmysle KZ vyššieho stupňa na rok 2021 v celkovej výške  3 779,00 eur 
 z toho kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 2 800,00 eur 
 kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 979,00 eur 

- bežné výdavky na pokrytie na pokrytie nárastu cien energií vo výške 6 014,00 eur 
 

BBSK v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 805/2022 zo dňa 01.07.2022 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovil rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na 
Pohronské múzeum na rok 2022 nasledovne:  
 
Rozpočtové opatrenie č. 2 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Funkčná           Ekonomická                                                                       Rozpočet                                                             Upravený  
Klasifikácia      klasifikácia                        Zdroj          Program                   pred                          Úprava                                 
                                                                                                                      Úpravou                                                               rozpočet 

                          312008 –                               41                                              238.051,00                   750,00                           238,801,00 
                          z rozpočtu VÚC 
0820                  600 – Bežné výdavky            41               0100300                 238.051,00                   750,00                           228,801,00 

 
Finančné prostriedky boli určené na realizáciu tematickej zahraničnej pracovnej cesty pre zamestnancov múzeí a galérii BBSK v partnerských múzeách 
a galériách v Čechách za účelom nadviazania spolupráce a odprezentovania nových trendov v múzejnej pedagogike z pohľadu širokej návštevnosti vo 
výške 750,00 eur. 
 
 
BBSK v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 844/2022 zo dňa 22.09.2022 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovil rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na 
Pohronské múzeum na rok 2022 nasledovne:  
 
Rozpočtové opatrenie č. 3 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Funkčná           Ekonomická                                                                       Rozpočet                                                             Upravený  
Klasifikácia      klasifikácia                        Zdroj          Program                   pred                          Úprava                                 
                                                                                                                      Úpravou                                                               rozpočet 

                          312008 –                              41                                               238.801,00                   8.703,00                           247.504,00 
                          z rozpočtu VÚC 
0820                  600 – Bežné výdavky           41                0100300                 238.801,00                   8.703,00                           247.504,00 
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Finančné prostriedky boli určené na: 
- zakúpenie výpočtovej techniky s príslušenstvom na odbornú činnosť, resp. Zabezpečenie ekonomických činností vo výške: 1 900,00 eur 
- dofinancovanie bežných výdavkov súvisiacich s nárastom cien energií vo výške: 4 668,00 eur 
- bežné výdavky – rekreačný príspevok pre zamestnancov KI BBSK vo výške: 275,00 eur 
- bežné výdavky – odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke v administratívnej budove múzea vo výške: 1 860,00 eur 

 
V zmysle príkazného listu predsedu BBSK číslo 7/2017/ODDF nám bol schválený presun rozpočtu na rok 2022 medzi kategóriami nasledovne: 
 
Rozpočtové opatrenie č. 5 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Funkčná           Ekonomická                                                                       Rozpočet                                                             Upravený  
Klasifikácia      klasifikácia                        Zdroj          Program                   pred                          Úprava                                 
                                                                                                                      Úpravou                                                               rozpočet 

0820                   600 – Bežné                      41               0100300                 247.504,00                   0,00                                  247.504,00 
                           výdavky 
0820                  610 – Mzdy, platy               41               0100300                 132.497,00                   6.730,00                           125.767,00 

 
Rozpočet bežných výdavkov medzi kategóriami bol upravený na základe našej žiadosti z kategórie 610 na kategóriu 630 v sume 1 000,00 eur a kategóriu 
640 v sume 5 730 eur / odstupné /. 
 
 
BBSK v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a Pravidlami rozpočtového procesu BBSK na základe zmeny rozpočtu č. 6 schválenej predsedom BBSK zo dňa 8.11.2022 upravil 
rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 nasledovne:  
 
Rozpočtové opatrenie č. 6 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Funkčná           Ekonomická                                                                       Rozpočet                                                             Upravený  
Klasifikácia      klasifikácia                        Zdroj          Program                   pred                          Úprava                                 
                                                                                                                      Úpravou                                                               rozpočet 

                          312008 –                             41                                             247.504,00                   227,00                             247.731,00 
                          z rozpočtu VÚC 
0820                  600 – Bežné výdavky           41               0100300                  247.504,00                   227,00                             247.731,00 

 
Finančné prostriedky boli určené na príspevok na rekreácie vo výške: 227,00 eur. 
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KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
 
BBSK v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 650/2021 zo dňa 30. 11. 2021 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovil rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu 
na Pohronské múzeum na rok 2022 nasledovne:  
 
 Rozpis rozpočtu     

Program          Funkčná           Ekonomická                                                                                     
                         klasifikácia      klasifikácia                                                     Zdroj                                                                                  Suma 
                              

                          ZU                     322006 – z rozpočtu VÚC                                41                                                                                     50.000,00 
                           
 0130400          0820                   700 – Kapitálové výdavky                                41                                                                                     50.000,00 

 
Finančné prostriedky boli účelovo určené na: Revitalizáciu objektu depozitára vo výške: 50.000,00 eur. 
 
 
BBSK v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 805/2022 zo dňa 1. 7. 2022 v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe našej žiadosti nám bol upravený rozpočet 
kapitálových výdavkov na rok 2022 nasledovne:  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Funkčná           Ekonomická                                                                       Rozpočet                                                             Upravený  
Klasifikácia      klasifikácia                        Zdroj          Program                   pred                          Úprava                                 
                                                                                                                      Úpravou                                                               rozpočet 

                          322006 –                              41                                               50.000,00                   12.000,00                         62.000,00 
                          z rozpočtu VÚC 
0820                  700 – Bežné výdavky           41                0100400                 50.000,00                   12.000,00                         62.000,00 

 
Finančné prostriedky boli účelovo určené na: Revitalizáciu objektu, depozitára vo výške: 12.000,00 eur 
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4. Oblasť riadenia organizácie a organizácia práce  
a) zhodnotenie spôsobov riadenia organizácie zo strany riaditeľa organizácie, zhodnotenie účinnosti riadenia a vzájomnej spolupráce vedúcich jednotlivých 
oddelení  
Základnými východiskami riadenia PM pre riaditeľa a vedúcich oddelení boli i v roku 2022 Zákon o múzeách a galériách, Organizačný poriadok PM, interné 
smernice, popisy pracovných činností jednotlivých zamestnancov, plnenie merateľných ukazovateľov programového rozpočtu, riešenie úloh zadávaných 
zo strany zriaďovateľa, aktuálne požiadavky zo strany partnerov a verejnosti a ročný plán činnosti. V oblasti riadenia sme mali plynulú a bezproblémovú 
komunikáciu medzi riaditeľom a pracovníkmi i dobrú vzájomnú spoluprácu oddelení. 
Na začiatku roka sme sa riadili aj špecifickými nariadeniami vlády Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR, odporúčaniami pandemickej 
komisie či nariadeniami Banskobystrického samosprávneho kraja.  

 
b) zhodnotenie fungovania organizácie podľa organizačnej štruktúry 
Organizácia funguje podľa novej organizačnej schémy platnej od 01. 09. 2020, ktorá bola nutná na základe zmien, ktoré nastali v praxi a pri generačnej 
výmene. V záujme vyššej efektívnosti plnenia prevádzkových úloh boli niektoré z činností presunuté medzi pracovníkmi. Táto schéma momentálne 
zodpovedá skutočnému stavu. Po 22 rokoch bol zvýšený limit počtu zamestnancov z 9 na 10 (od 1.1.2021), čím sa zmiernila personálna 
poddimenzovanosť. Z odbornej stránky však aj naďalej chýba dostatočný počet a zastúpenie kurátorov z odborných múzejných profesií a tiež 
dokumentátor, ktorého pracovné úlohy vykonávajú popri svojej činnosti niekoľkí zo zamestnancov PM, do 1.8. 2022 vrátane riaditeľky. Na bezproblémové 
zabezpečenie odborných činností, úloh vyplývajúcich zo zákona a skvalitnenie odbornej správy zbierok a vedeckovýskumnej činnosti múzea by bolo 
potrebné zvýšenie limitu ešte aspoň o jednu kurátorskú pozíciu - etnografa a o pozíciu dokumentátora a v oblasti prevádzkovej posilniť toto oddelenie o 
jednu pracovnú silu. Taktiež nemáme k dispozícii múzejného pedagóga, či projektového manažéra, ako je to štandardom vo väčších múzeách. V súvislosti 
s narastaním ekonomickej, mzdovej a personálnej agendy, neustálym pribúdaním povinností spojených s novými platnými právnymi normami pribúdajú 
povinnosti jedinej pracovníčke vykonávajúcej všetky tieto činnosti. Hoci sme počtom zamestnancov najmenšie múzeum zriaďované BBSK, zo zákona 
musíme plniť všetky povinnosti vyplývajúce tak z odbornej ako aj ekonomickej činnosti rovnako ako inštitúcie s väčším počtom zamestnancov. Z toho 
dôvodu majú naši zamestnanci nakumulované viaceré činnosti, ktoré sú vo väčších zariadeniach prerozdelené medzi viac zamestnancov, a tým si každý 
môže zabezpečovať svoje oddelenie. V našej organizácii z uvedených dôvodov naopak jeden zamestnanec musí zabezpečovať širší okruh prác a v 
súvislosti s tým musí mať aj širší záber po stránke vedomostnej.  
Čo sa týka prípadných rezerv, tie sa v opísaných podmienkach už nedajú nájsť žiadne, skôr by sme potrebovali ďalšie posily. V iných múzeách je 
štandardom múzejný pedagóg či projektový manažér – tieto funkcie vykonávajú popri svojej práci odborní i prevádzkoví zamestnanci.  
 
c) ktoré vnútorné smernice boli v priebehu roka zmenené, upravené, resp. vydané nové  
Interné smernice boli v priebehu roka 2022 zmenené, upravené a vypracované podľa potreby. V priebehu roka 2022 bola vydaná nová smernica: Smernica 
o uplatnení zliav na aktivity a podujatia organizované kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti BBSK prostredníctvom 
vydaného Preukazu kultúrneho návštevníka / september 2022/, vydaný dodatok č. 7 Pracovného poriadku Pohronského múzea – čerpanie dovolenky. 
V priebehu roka boli zapracovávané do smerníc zmeny v sumách stravného. 
 
5. Personálne zabezpečenie  

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET (PREPOČÍTANÝ) PRIEMERNÁ MZDA V EUR PRIEMERNÁ VEKOVÁ HRANICA 

9,2 1 129,63 38,66 
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a/ Stav zamestnancov spolu, vznik – ukončenie a zmeny pracovných pomerov v priebehu roka 
V roku 2022 sa s personálnymi zmenami v PM vysoko nakumulovali funkcie. Do 1. 7. 2022 sme nemali obsadenú pozíciu reštaurovanie – konzervovanie 
– správa depozitu. Po nástupe novej pracovníčky, čerstvej absolventky VŠ, bolo nutné zaučenie, pričom pozíciu správkyne depozitu nemohla prevziať, 
nakoľko ešte neprebehla celková mimoriadna revízia zbierkového fondu. Tá prebieha aj pre skutočnosť, že k 30. 4. 2022 odišla do starobného dôchodku 
dlhoročná riaditeľka PM. Do 1. 8. 2022 (tri mesiace) bola vedúcou funkciou dočasne poverená kurátorka PM, od 1. 8. 2022 na základe výberového konania 
manažérka kultúry PM. Od 13. 6. 2022 bola na dlhodobej PN dokumentátorka - lektorka – administratívna pracovníčka, ktorej pracovnú náplň si rozdelili 
vo väčšej či menšej miere ostatní pracovníci PM. S pracovníčkou bola dohodou rozviazaná pracovná zmluva k 30. 11. 2022. V roku 2023 za ňu budeme 
hľadať náhradu. Od 14.11. 2022 sa z RD vrátila kurátorka PM.  
Môžeme konštatovať, že múzeum fungovalo celý rok na zníženom počte pracovníkov, kritický bol mesiac jún, kedy nás pracovalo len 7. Všetko fungovalo 
len vďaka obetavosti a vysokému pracovnému nasadeniu pracovníkov PM. Tieto personálne zmeny sa však podpísali na niektorých ukazovateľoch. 
Z tohto dôvodu bolo aj čerpania dovoleniek nižšie. Udržať chod múzea nám v letných mesiacoch pomohli tri „dohodárky“, ktoré boli platené z ÚUFP 
z BBSK vo výške 2400 €.  
 

- na oddelení odborných činností 
Vzhľadom na počet zamestnancov pôsobí v PM iba jedno Oddelenie odborné, dokumentácie a správy zbierok, na ktorom spočíva celá odborná múzejná 
činnosť, čiže nadobúdanie zbierkového fondu, jeho správa, odborné spracovanie, odborné ošetrenie i odborné uloženie, ako aj činnosť prezentačná, 
kultúrno-vzdelávacia, publikačná, styk s verejnosťou a činnosť odbornej knižnice. 
Na oddelení bolo v roku 2022 spolu priemerne 7 zamestnancov (počty sa odvíjajú podľa popisu vyššie), z čoho jednotliví zamestnanci sú vyťažení 
nasledovne (uvádzame iba stručne):  
- 3 kurátori (jeden z nich je riaditeľka, vykonáva aj povinnosti štatutára, preto sa odbornej činnosti nemôže venovať naplno, druhá je zároveň vedúca 
oddelenia), ktorí okrem odborného spracovávania zbierkových predmetov a plnenia vedecko-výskumných úloh zabezpečovali aj časť povinností 
dokumentátora (evidenciu ZP 1. stupňa), publikačnú činnosť, odbornú stránku prezentačnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti a podľa potreby aj odborné 
konzultácie a informácie pre verejnosť, lektorovanie na výstavách a expozíciách, navyše nedeľné služby a sobotné služby v prípade občianskych obradov 
v sídle PM a okrem toho napríklad aj písanie projektov. Napriek tomu, že majú vzdelanie v odboroch archeológia a história, musia spracovávať aj zbierky 
mimo svojej odbornosti, čo si vyžaduje štúdium množstva materiálov. Jeden z kurátorov má okrem kurátorských povinností kumulovanú funkciu 
a vykonáva aj prácu s verejnosťou. Zároveň navštevuje kurz Múzejná pedagogika organizovaný SNM, ktorý vyžaduje prípravu záverečnej práce, ktorá 
vychádza z realizovaných aktivít. Kurátorka od 16. 12. 2021 dočasne prebrala aj správu depozitu. V súvislosti s odchodom riaditeľky do dôchodku 
vykonávala tri mesiace aj túto funkciu.  
- 1 konzervátorka – od 1. 7. 2022, ktorá vzhľadom na svoje výtvarné vzdelanie má svoj podiel i na výstavnej činnosti PM a navyše taktiež podľa potreby 
sprevádzanie a vyššie uvedené služby cez víkendy, pričom vyhotovuje aj fotodokumentáciu kultúrnych podujatí. Keďže vie pracovať s grafickými 
programami, má na starosti aj tvorbu plagátov, letákov a iných propagačných materiálov. 
- 1 manažérka kultúry, ktorá, okrem komplexného organizačného zabezpečenia prezentačnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti vrátane propagácie, pomáha 
aj s ekonomickými činnosťami , súčasne má na starosti pokladňu (0,25 úväzku), ceniny (stravné lístky, kultúrne poukazy) a podľa potreby poskytuje 
lektorské aj víkendové služby. Od 1. 8. 2022 po výberovom konaní vykonáva funkciu riaditeľky PM.  
- 1 lektorka, ktorá, okrem sprevádzania návštevníkov na výstavách a expozíciách a služieb cez víkendy, zabezpečuje aj časť povinností dokumentátora v 
oblasti správy fotoarchívu PM a okrem toho vykonáva administratívne činnosti (0,25 úväzku) vrátane kompletnej správy registratúry a prevádzky spisového 
archívu PM. Pracovníčka bola od 13. 6. do rozviazania pracovnej zmluvy 30.11. 2022 na dlhodobej PN. Jej pracovnú náplň suplovali ostatní pracovníci.  
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- 1 knihovníčka - historička, ktorá okrem zabezpečovania celého chodu odbornej knižnice PM vrátane všetkých jej služieb interných aj externých, odbornej 
a publikačnej činnosti mala na starosti časť povinností dokumentátora (mobilita zbierok, zmluvy o výpožičkách ZP, časť prvostupňovej evidencie), podľa 
potreby sprevádzanie návštevníkov, sobotné a nedeľné služby, pomoc pri inštalovaní výstav, písaní projektov a pod.  
Na tomto oddelení nastali v priebehu roka 2022 zmeny: k 30. 4. 2022 odišla do starobného dôchodku dlhoročná riaditeľka PM, od 1. 7. 2022 bola na 
pozíciu konzervovanie – reštaurovanie – správa depozitu prijatá nová zamestnankyňa, od 13. 6. 2022 bola na dlhodobej PN pracovníčka PM, s ktorou 
sme 30. 11. 2022 dohodou rozviazali pracovnú zmluvu. Na túto pozíciu budeme v roku 2023 hľadať náhradu. 14. 11. 2022 sa z RD vrátila kurátorka PM.  
V mesiacoch jún - august sme využili účelové prostriedky BBSK na zaplatenie troch pracovníkov: v mesiaci jún – 1 „dohodár“, júl-august – 2 „dohodári“ na 
pol úväzku, september – 1 „dohodár“. „Dohodári“ nielen sprevádzali návštevníkov, ale pomohli aj pri iných odborných činnostiach. PM počas dlhodobej 
PN jednej zo zamestnankýň v mesiaci október zamestnalo na dohodu jedného pracovníka, ktorý mal na starosti lektorovanie.  
Akákoľvek racionalizácia a zvyšovanie efektivity je v opísaných podmienkach nerealizovateľné. Bez personálneho posilnenia PM je na tomto mieste z 
našej strany zbytočné navrhovať akékoľvek zmeny, ktoré zo svojej strany nemôžeme ovplyvniť a na ktoré musia byť vytvorené najsamprv podmienky zo 
strany zriaďovateľa. Snaha nás všetkých smeruje k tomu, aby tak po odbornej, ako aj po prevádzkovej stránke sme vykonávali všetko tak, aby sme plnili 
zákony SR a udržali dobré meno našej inštitúcie. Nároky na pracovníka z hľadiska fyzickej a psychickej záťaže sú však v takýchto podmienkach vysoké 
najmä tento rok. Do budúcnosti by toto oddelenie bolo potrebné posilniť ešte o jedno kurátorské miesto - etnografa a jedno miesto dokumentátora. 

 
- na oddelení ekonomických a technicko-hospodárskych činností 

V PM pôsobí Oddelenie hospodársko-správne, ktoré vykonáva činnosť v oblasti miezd, personalistiky, ekonomiky, verejného obstarávania, majetku, 
správy budov, prevádzky, teda všetky technicko-hospodárske činnosti podľa potrieb organizácie. Na tomto oddelení pracuje jedna pracovníčka vo funkcii 
ekonómky, účtovníčky, rozpočtárky, personalistky a mzdárky, ako aj vedúcej oddelenia, kde pracujú dvaja zamestnanci a to 1 vodič - údržbár- správca 
siete a 1 upratovačka. 
V pôsobnosti oddelenia sú aj povinnosti spojené s PO, PZS, BOZP a CO, pričom je nemysliteľné, aby zamestnanci PM, ešte nad rámec svojich 
kumulovaných pracovných činností, sa stíhali školiť v uvedených oblastiach a priebežne sledovať a študovať  aj nové zmeny či zákony. Z tohto dôvodu 
sme uvedené práce aj v roku 2022 zabezpečovali dodávateľským spôsobom.  
Povinnosti spojené s pokladňou a správou registratúry pritom pokrývali v kumulovanej náplni aj pracovníci Oddelenia odborného, dokumentácie a správy 
zbierok PM. Oddelenie je z hľadiska reálnych potrieb v PM personálne poddimenzované. V prípade zvýšenia počtu zamestnancov na oddelení 
hospodársko-správnom o 1 úväzok, by sa odborní pracovníci mohli venovať len odborným múzejným činnostiam a mohlo by dôjsť k vyhovujúcejšiemu 
prerozdeleniu pracovných náplní. Takisto by sa pomohlo ekonómke zabezpečujúcej všetky technicko-hospodárske činnosti, ktorej neustále pribúdajú 
povinnosti súvisiace s narastaním agendy, s pribúdajúcimi novými platnými právnymi normami a nutnosťou ich sledovania. Tým sa z roka na rok zvyšujú 
nároky na jej prácu, zodpovednosť a psychická záťaž. Zastrešuje nielen personalistiku, účtovníctvo, rozpočet, mzdy, výkazy, štatistiky, ale zabezpečuje 
celú prevádzku, jedná s dodávateľmi, zabezpečuje a kontroluje objednávky, dodávky tovarov a služieb, faktúry, zmluvy, jedná v rámci svojej právomoci 
s orgánmi, organizáciami, inštitúciami, vypracováva interné smernice, zabezpečuje  verejné obstarávanie a denne rieši ďalšie bežné činnosti.  
V prípade upratovačky je nutné uviesť, že múzeum sídli v starej historickej budove s veľkou rozlohou a mnohými oknami, ktoré udržiava v čistote a 
poriadku jedna pracovníčka, ktorá súčasne túto činnosť vykonáva aj v priestoroch budovy na Ulici mieru, ktorú máme v správe a kde sa nachádzajú 
depozitárne priestory, garáž pre služobné motorové vozidlo, kotolňa, sklad materiálu, časť registratúry a časť knižnice. Okrem toho musí čistiť aj množstvo 
sklených plôch v expozičných a výstavných priestoroch PM.  
Vodič – údržbár – správca siete okrem starostlivosti o vozidlo zabezpečuje po technickej stránke chod obidvoch budov, prakticky ich správu, vykonáva 
niektoré práce spojené s bežnou údržbou a taktiež práce súvisiace so starostlivosťou o priľahlý pozemok, ako napr. kosenie či odpratávanie snehu. Okrem 
toho vedie evidencie v oblasti CO, PO, BOZP a komunikuje s dodávateľmi týchto služieb a vykonáva aj všetky manuálne práce súvisiace s odbornou a 
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prezentačnou činnosťou PM. Čo už je v dnešnej dobe nevyhnutné, pôsobí aj ako správca siete, čo napomáha lepšiemu chodu technológií a pri budovaní 
vedomostného systému PM. Počas roka 2022 sa tento zamestnanec zapájal aj do odbornej činnosti PM, keď v rámci svojich možností sprevádzal 
návštevníkov počas jeho služieb (vrátane nedieľ) a aktívne sa podieľal na organizovaní DLA. 
Z uvedených dôvodov nie je možné v súčasnosti uvažovať o akejkoľvek racionalizácii a zvyšovaní efektivity práce. Naopak, bolo by potrebné zvýšiť počet 
pracovníkov aspoň o jedného. 

 
b/ Účasť na školeniach, odborných a vzdelávacích podujatiach  

8. 3. - prezentácie a testovania skeneru WIdetek 36ART, Bratislava – 3 pracovníci 
17. 3. – online marketing , Zvolen – 2 pracovníci 
21. 3. – školenie Zážitkové vzdelávanie v múzeu, SSG Banská Bystrica – 1 pracovníci 
27. 4. – školenie registratúra, Žiar nad Hronom – 1 pracovníčka 
10. 5. – konferencia Terra vineatica - Kultúra vinohradníctva v stredoeurópskom priestore, Pezinok – 3 pracovníci 
11. 5. - pracovné stretnutie k zabezpečeniu ZSC do partnerských múzeí a galérie KHK – online – 1 pracovník 
2. 6.- školenie ku galerijnej a múzejnej edukácii online workshop – 2 pracovníci 
6. 6. – druhý deň festivalu múzeí, konferencia, Múzeum vo sv. Antone – 3 pracovníci 
15. 6. -  školenie BOZP – všetci pracovníci 
20. – 23. 6. – Zážitkové vzdelávanie v múzeu - ZSC do partnerských múzeí a galérie KHK, Česká republika – 3 pracovníci 
21. 9. – školenie CO – 8 pracovníkov 
23. 9. - 2. ročník Krajskej metodickej múzejnej konferencie Stredoslovenského múzea, téma Tvorba spoločenskovednej expozície v múzeu, SSM Banská 
Bystrica – 3 pracovníci 
7. – 8. 10.- Konferencia Prvé parné stroje v stredoeurópskom baníctve, Banská Štiavnica – 1 pracovník 
20. 10. – seminár Tradičná drevená hračka na Slovensku, SNM – Hrad Modrý Kameň – 4 pracovníci 
21. 10. – školenie k obsluhe novej webstránky PM – 3 pracovníci 
27. 10. – vzdelávacie podujatie, výstava Stroj, ktorý zmenil svet, Banské múzeum Banská Štiavnica – 4 pracovníci 
22. 11. – vzdelávacie podujatie, Kostol a múzeum v Hronskom Beňadiku, 9 pracovníkov 
29. 11. - školenie Zážitkové vzdelávanie v múzeu, Banská Bystrica – 2 pracovníci 
 
Oddelenie hospodársko-správne: 
- zmeny v mzdovej učtárni od 1.1.2022 / online školenie VSSR /, 
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 / online školenie VSSR / 
- zverejňovanie zmlúv v CRZ po novelizácii zákona / online školenie VSSR / 
- online školenie v systém iSPIN k finančným výkazom FIN 2-04 až 6-04, 
- školenie informačného systému SAP – Platobný portál a SAP – Výkazníctvo, 
- školenie PO k závierke k 31.12.2022, inventarizácia a evidencia majetku 
- školenie KIS – evidencia, údržba, správa majetku BBSK. 

 
c/ Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov  

Akreditovaný kurz „Múzejná pedagogika“, ktorý organizuje SNM, akad. Rok 2022/2023 – 1 pracovník 
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6. Technické zabezpečenie úloh 
a) stručné zhodnotenie stavebno-technického stavu budov v správe kultúrnej inštitúcie 
PM spravuje len jednu nehnuteľnosť, ktorou je administratívna budova na Ulici Mieru v Novej Bani. Budova bola zrekonštruovaná v roku 2022 vďaka  
kapitálovým výdavkom v sume 61 340,70 € / z toho stavebné práce 59 990,70 € a stavebný dozor 1350,00 €/. Na budove prebehli opravy v súlade s 
vypracovanou projektovou dokumentáciou „Celková revitalizácia objektu depozitára“. Práce boli vykonávané v mesiacoch máj – november 2022. Ešte 
pred opravou pracovník PM prišiel na to, že vodovodné potrubie vedúce do budovy bolo prehrdzavené, voda unikala priamo pod budovu, čo spôsobovalo 
nadmerné vlhnutie objektu. Ešte pred začiatkom samotnej rekonštrukcie budovy bol tento havarijný stav odstránený v celkových nákladoch 1 859,92 €. 
Financie na rekonštrukciu i havarijný stav boli poskytnuté z rozpočtu BBSK.  
 
b) prehľad majetku – branie nehnuteľného majetku do nájmu, resp. výpožičky na plnenie hlavných úloh svojej činnosti kultúrnej inštitúcie 
Pohronské múzeum sídli od svojho vzniku v roku 1952 v historickej budove bývalej radnice (NKP), ktorá je v súčasnosti  majetkom mesta Nová Baňa, kde 
máme svoje expozície, výstavné priestory, knižnicu, konzervátorskú dielňu, pracovne prevádzkového i odborného úseku a depozitárne priestory. Ročný 
nájom za túto rozsiahlu trojpodlažnú historickú budovu neplatíme komerčný. Keďže sme v meste jedinou kultúrnou inštitúciou, ktorá má právnu subjektivitu, 
dokumentujeme a prezentujeme históriu mesta a regiónu a slúžime jeho obyvateľom a návštevníkom, platíme za prakticky prenajatých 1202,69 m2 iba 
symbolické nájomné, vo výške 683 € ročne (toto nájomné bolo vyrubené za  kancelárske plochy, nie za výstavy, expozície, knižnicu či depozitáre). 
Mesto Nová Baňa podniká kroky na to, aby bolo úspešné v podávaní projektu na Nórske fondy. V roku 2022 prebiehali prvé kroky, ktoré boli zamerané 
na historicko-architektonický výskum budovy. V prípade, žeby mesto so svojou žiadosťou uspelo, rekonštrukcia budovy by ovplyvnila našu činnosť. 
Dúfame, že touto cestou bude možné vytvorenie modernejšieho kultúrneho priestoru pre našich návštevníkov. Všetky otázky týkajúce sa väčších opráv 
budovy budeme teda riešiť v spolupráci s jej vlastníkom. PM bude realizovať len bežné opravy a údržbu potrebné pre chod organizácie v zmysle Vládneho 
nariadenia č. 87/95 Z. z. v platnom znení. 
S nástupom novej konzervátorky bola v júli 2022 svojpomocne čiastočne obnovená konzervátorská dielňa na 1. poschodí PM NB na Bernolákovej ulici 
20/2. Miestnosť bola v nevyhovujúcom stave (špinavé steny a linoleum, staré skrinky, ktoré sa nedali otvárať a pod.) Konzervátorská dielňa bola preto 
vymaľovaná, rovnako ako skrinky, police a radiátor. V decembri 2022 bola zakúpená nová vinylová podlaha, ktorá bude položená v januári 2023.  
Ďalšie nehnuteľné objekty si prenajímať zatiaľ neplánujeme. 

 
c) stručné zhodnotenie technického vybavenia kultúrnej inštitúcie 
Technické vybavenie inštitúcie sa  snažíme kontrolovať a podľa našich skromných možností aj postupne opravovať či vymieňať, pričom mnohé zariadenia 
slúžia dlhšiu dobu. V roku 2022 boli v PM vykonané potrebné kontroly, previerky a revízie technického vybavenia v oboch budovách - EZS, EPS, RHP, 
kontrola komína, preventívna prehliadka plynového kotla a ohrievača vody. 
Čo sa týka počítačovej techniky, na ktorej pracujú odborní pracovníci PM, táto sa postupne obmieňa. Boli zakúpené tri počítače, ktoré boli hradené z ÚUFP 
od BBSK v hodnote 1946,00 €.  
Do riaditeľne sa dala stolárskou firmou urobiť na mieru skriňa, ktorá stála aj s montážou 2230 €. Tiež sme zakúpili konferenčný stolík v hodnote 76 €. 
V roku 2022 bolo vynovená webová stránka PM tak, aby spĺňala kritériá v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a 
štandardy prístupnosti webových sídiel v nadväznosti na vyhlášku úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020. Táto služba 
bola vykonaná za 800 €. 
Do konzervátorskej dielne bol v roku 2022 zakúpený knihárenský lis na lisovanie a sušenie papiera a fotografií v sume 216 €. Nákupom odrazných dosiek 
a referenčnej tabuľky za 68,17 € bol čiastočne vyriešený problém s nízkou úrovňou fotodokumentácie ZP, hoci podmienky na fotografovanie ZP stále nie 
sú ideálne. Do dielne bola zakúpená aj nová vinylová podlaha za 580,84 €, ktorú v roku 2023 položil pracovník PM 
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Pre potreby ekonomickej kancelárie bol zakúpený mobilný telefón v hodnote 324 €, skartátor v hodnote 306,00 €. Pre zamestnancov PM boli zakúpené aj  
dve kancelárske stoličky spolu v hodnote 163,20 €. Do kuchynky bola zakúpená nová mikrovlnná rúra v hodnote 129,00 € a rýchlovarná kanvica v cene 
42,90€. 
Modernizácia vybavenia sa riešila v závislosti na financiách. 
 
d) stručné zhodnotenie úloh na úseku bezpečnosti práce a návrh opatrení v prípade zistených nedostatkov 
Úsek bezpečnosti práce je zabezpečovaný zmluvne autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý nám v roku 2022 zabezpečoval aj úlohy na úseku 
požiarnej ochrany. Kontrolu bezpečnosti pri práci vykonávajú zástupcovia odborovej organizácie, ktorá bola vykonaná 15.6.2022. Kontrolou neboli zistené 
nedostatky. Všetci pracovníci PM sú z oblasti BOZP každoročne preškolení. 
 
7. Vnútorná kontrola 
Pohronské múzeum Nová Baňa realizuje vnútornú kontrolu na základe finančnej kontroly podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k čomu bola vypracovaná Interná smernica č. 10 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly v Pohronskom 
múzeu, Nová Baňa. Evidovanie výkonov základnej finančnej kontroly sa vzťahuje k podmienkam, ktoré sú platné pre zamestnancov, aby zabezpečili trvalé 
a preukázateľné overenie finančnej operácie alebo jej časti. 
Základná finančná kontrola sa vykonáva zodpovednými zamestnancami podľa charakteru finančnej operácie, rozpočet, majetok, pokladnica, úhrady faktúr, 
obstaranie tovarov a služieb a pod. Osoby, ktoré overujú finančné operácie a ich časti, odsúhlasujú finančné operácie svojím podpisom. 
Základnú finančnú kontrolu vykonáva ekonómka múzea, prípadne zamestnanec zodpovedný za dodanie služby či tovaru. Pri faktúre podpisuje vecnú 
správnosť zodpovedný zamestnanec v zmysle internej smernice o obehu účtovných dokladov, číselnú správnosť podpisuje ekonómka, ktorá podpisuje 
tiež zaevidovanie faktúr a prípustnosť uvedenej finančnej operácie s ohľadom na rozpočet organizácie, vnútorné predpisy, verejné obstarávanie, prípadne 
iné. Platobné poukazy podpisuje riaditeľka organizácie, čím povoľuje úhradu uvedenej finančnej operácie. Odsúhlasenie finančných operácii potvrdzuje 
svojim podpisom riaditeľka organizácie. Výkon finančnej kontroly sa vykonáva pri všetkých dokladoch súvisiacich s finančnými transakciami najmenej 
dvomi pracovníkmi múzea. 
Periodicky 1 x štvrťročne bola komisionálne vykonaná kontrola pokladne, 1 x mesačne vykonané zúčtovanie poštových známok, 1 x mesačne kontrola 
evidencie dochádzky a 1 x mesačne bežné prehodnotenie autoprevádzky, prehľad najazdených km a spotreba PHL. Inventarizácia majetku a záväzkov 
PM je uskutočňovaná k 31. 12. 2022. Dochádzka zamestnancov je vedená v dochádzkovej knihe, ktorú priebežne kontrolujeme a mesačne je z nej 
vypracovaná evidencia dochádzky pre výpočet miezd zamestnancov. V prípade zistených nedostatkov sú tieto prerokované na pracovnej porade. Aj 
plnenie pracovných povinností zamestnancov, plnenie úloh a dodržiavanie termínov je priebežne kontrolované na pracovných poradách. 
Vnútornou kontrolou neboli zistené žiadne závažné nedostatky, vzniknuté drobnejšie nedostatky sú priebežne riešené, preto neboli v sledovanom období 
prijímané opatrenia na skvalitnenie vnútornej kontroly. 
 
8. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra BBSK  
V roku 2022 neprebehla žiadna kontrola z ÚHK BBSK. 
8a) Prehľad kontrol realizovaných orgánmi štátnej a verejnej správy  
V priebehu roka neboli realizované kontroly orgánmi štátnej a verejnej správy. 
8b) Prebiehajúce súdne spory, exekúcie 
Žiadne neevidujeme.  
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9. Informácia o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2022  
Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov, hospodárskych prostriedkov, evidencie zbierkových predmetov a knižničného fondu bola vykonaná v 
organizácii v čase od 12. 12. 2022 do 10. 1. 2023 na základe Príkazu riaditeľky Pohronského múzea zo dňa 23. 11. 2022. Spôsob zisťovania skutočných 
stavov: dokladová inventúra. Porovnaním skutočných a účtovných stavov neboli zistené žiadne rozdiely. 
 
 
 
II. ODBORNÁ SPRÁVA ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
 
 
1. Prvostupňová evidencia zbierkového fondu v hodnotenom roku - akvizičná činnosť  
V roku 2022 zasadala komisia pre tvorbu zbierok  dvakrát: dňa 22. 7. a 30. 11. 2022. Do 19.12. 2022 sa následne previedla ich prvostupňová evidencia v 
programe Esez 4G. 
Do zbierok sme prijali 797 kusov predmetov, čo predstavuje 366 prírastkových čísiel. Na prvom zasadnutí Komisie na tvorbu zbierok bola schválená kúpa 
dámskeho kožúška, na kúpu ktorého sa vypracoval projekt podaný na FPU s názvom: Kožúšok z Novej Bane. Celková cena kožúška je 2200 €, z FPU 
nám schválili 1500 €.  
Zbierkové predmety pochádzajú z viacerých zdrojov, do zbierok sme dostali aj ďalšiu časť predmetov, ktoré boli súčasťou výstavy „Ako sa budovali krajšie 
zajtrajšky“, predmety z novobanskej krčmy Jozefa Fabka, zbierku pracovných nástrojov z pozostalosti po Pavlovi Peťovskom, predmety z pozostalosti po 
Ladislavovi Ledényiovi a Allie Christy Varkondovej, zbierku pohľadníc, dokumenty z OÚ Rudno nad Hronom dokumentujúce Prvú Pohronskú textilnú 
továreň, liturgické ornáty z Hodruše-Hámrov, skladacia posteľ z obdobia 1. svetovej vojny.  
Fond etnografie je tento rok bohatší o jedinečné predmety ako kožúšok od novobanskej výrobkyne Anny Suchej, svadobné pierka, pracovné nástroje, 
veľkonočné kraslice od Mariána Jauscha či bič.  
Do fondu umenie pribudol obraz novobanskej autorky Márie Kráľovej-Vojčiakovej a obraz od amerického portrétistu Loranta Chovana. 
Zaujímavými a vysoko cenenými predmetmi sú: banícky prsteň, sklenená modlitebná knižka, klopačka, bronzový odliatok 2 eurovej pamätnej mince, poľná 
fľaša z obdobia 1. svetovej vojny, súprava na vyvolávanie fotografií, vianočné ozdoby, bankovky, mince, pikniková súprava z VDI Kveta, snehule, zbierka 
signovaných tehál, archeologické nálezy z hradu Revište, plagát Roľníckej vzájomnej pokladnice z Novej Bane...  
Okrem toho sa zbierky Pohronského múzea obohatili o cenné dobové dokumenty, pohľadnice, tlačoviny, medaile, textílie,... 
Predmety boli získané darom, prevodom správy, vlastným zberom alebo kúpou.  
Po dôkladnej úvahe bolo v roku 2022 na nákup ZP uvoľnených z vlastných zdrojov 200 €. Kúpili sme piknikovú súpravu VDI Kveta – 50 €, zapaľovač 
rakúskej výroby – 10 €, tabatierku (1952) – 20 €, šľahač na smotanu – 20 €, klopačku – 100 €. Kúpu z vlastných finančných prostriedkov sme si mohli 
dovoliť len vďaka dobrému hospodáreniu z predaja vstupného a propagačného tovaru. 
Na nákup kožúška dámskeho sme podali projekt na FPU pod názvom Kožúšok z Novej Bane. Žiadali sme 1760 €, schválených bolo 1500 €. 
Dofinancovanie projektu činí 700 €, na ktoré sme podali žiadosť na dofinancovanie z ÚUFP z BBSK.  
Spolu bolo zakúpených 19 kusov ZP v celkovej sume 2 400 € (z FPU – 1500 €, z ÚUFP – 700 €, z vlastných zdrojov 200 €). 
Ku každému predmetu bola vedená patričná dokumentácia. Celkovo sa zhotovilo: 28 návrhových listov, 27 potvrdení o prevzatí, 22 darovacích a 3 
kúpnopredajné zmluvy (jedna nie je ešte podpísaná, týka sa nákupu kožúška). V rámci predmetov prijatých na základe výskumnej činnosti zamestnancov 
PM boli vyhotovené 3 dokumentačné listy. Treba pritom podotknúť, že väčšina dokumentačných, či návrhových listov má k sebe pripojený obšírny zoznam 
predmetov, ktorých zapísanie sa takto zvolilo kvôli ich lepšej prehľadnosti a z ekonomického hľadiska. 
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Rok 2022 bol z pohľadu nadobúdania ZP úspešný, o čom svedčia čísla v tabuľke. Vzhľadom na Plán práce na rok 2022 musíme skonštatovať, že počet 
kusov prijatých predmetov bol prekročený takmer o 100 %. Získané predmety pochádzajú z rôznych odborov a tak kopírujú zameranie PM a spĺňajú 
kritériá dokumentu Akvizičná politika PM.  

 
 

 
 

Prírastky podľa 
odborov 

Výskum Kúpa Dar Prevod správy Zámena 

Nadobúdacia 
hodnota v € / 
Nadobúdacia 

cena v € 
Odbor prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks prír. č. ks  

História 263 315 19 19 5 18 239 278 0 0 0 0 10 210 / 200 

Archeológia 2 377 0 0 0 0 1 12 1 365 0 0 389 / 0 

Etnografia 14 15 6 6 1 1 7 8 0 0 0 0 2 982 / 2 200 

Umenie 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 140 / 0 

Numizmatika 85 88 40 40 0 0 45 48 0 0 0 0 623 / 0  

Prírastky spolu 366 797 65 65 6 19 294 348 1 365 0 0 14 344  / 2 400   

 
 

 
 

2. Druhostupňová evidencia zbierkového fondu v hodnotenom roku pre múzeá  
V odbornom spracovaní zbierok katalogizáciou v systéme EZES 4G bol na rok 2022 plánovaný počet 400 kusov ZP, čo je jeden z merateľných 
ukazovateľov programového rozpočtu. Zamerali sme sa na spracovávanie prírastkov z rokov 2019, 2020 a 2021. Ukazovateľ sa nám nepodarilo naplniť. 
Na tejto skutočnosti sa podpísali veľké personálne zmeny, kedy do starobného dôchodku odišla riaditeľka PM, ktorá vykonávala aj funkciu kurátora, tiež 
sa na tom podpísala dlhodobá PN lektorky, ktorú suplovali všetci zamestnanci PM. Veľká vyťaženosti kurátorov na iných pozíciách sa podpísala na nízkom 
výkone v počte spracovaných ZP. Kurátorka napr. tri mesiace „sedela na troch rôznych stoličkách“, keď vykonávala popri svojej hlavnej činnosti aj funkciu 
zastupujúcej riaditeľky a správkyne depozitu, ktorú vykonáva dokonca doteraz, lebo ešte stále neprebehla celá mimoriadna revízia. Kurátor archeológie, 
ktorý má zároveň na starosti múzejnú pedagogiku sa v roku 2022 venoval primárne príprave edukačných programov a tvorivých dielní. Zároveň navštevuje 
kurz Múzejná pedagogika organizovaný SNM, ktorý vyžaduje prípravu záverečnej práce, ktorá vychádza z realizovaných aktivít. Z toho dôvodu vykonával 
„len“ rekatalogizáciu, ktorá je menej časovo náročná. Kurátori sa tiež aktívne podieľali na tvorbe výstav, projektoch, konferencii, detských letných aktivitách 
a iných podujatiach. 
V roku 2022 sa podarilo spracovať spolu 143 kusov ZP. Druhostupňovo sa spracovávali hlavne tie ZP, ktoré prešli konzervačným procesom. Pochádzali 
najmä z fondu história a etnografia. Katalogizovali sa najmä nové prírastky z roku 2019, 2020 a 2021.  
Rekatalogizovať sme v priebehu roka 2022 stihli 122 kusov ZP. 
 

Odbor 
Katalogizácia Rekatalogizácia 

záznam prír. č. evid. č. ks záznam prír. č evid. č. ks 
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Archeológia 0 0 0 0 50 1 50 50 

História 119 108 119 119 0 0 0 0 

Etnológia 22 22 22 22 70 68 70 70 

Dejiny umenia 2 2 2 2 2 2 2 2 

Numizmatika 0 0 0 0 0 0 0 0 

SV spolu 143 132 143 143 122 71 122 122 

Geológia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mineralógia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petrografia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Paleontológia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Botanika 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zoológia 0 0 0 0 0 0 0 0 

PV spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zbierky spolu 143 132 143 143 122 71 122 122 

 
2.  1.stupňová a 2.stupňová evidencia zbierkových predmetov k 31.12. 2022 (podľa AMSIS-u/CEDVU) 

 

 
 

V knihe prírastkov 
zaevidované k 31.12. 2022 

Skatalogizované 
k  31.12.2022 

Úbytok v roku 2022 

Odbor prír. č. ks evid. č. ks evid. č. ks 
Archeológia 399 6866 2464 2927 0 0 

História 5457 8547 5114 5372 0 0 

Etnológia 1997 2693 1451 1566 0 0 

Dejiny umenia 137 158 152 152 0 0 

Numizmatika 923 1123 818 819 0 0 

Dejiny techniky 11 91 4 49 0 0 

Iné spoločenské 
vedy 

22 58 0 0 0 0 

Spoločenské 
vedy spolu 

8946 19 536 10 003 10 885 0 0 

Geológia 112 121 121 121 0 0 

Zoológia 1 1 1 1 0 0 

Prírodné vedy 
spolu 

113 122 122 122 0 0 

Zbierky spolu 9059 19658 10 125 11 007 0 0 

3. Sumárny prehľad – číselné ukazovatele odbornej evidencie 
 
a) Prvostupňová (chronologická)  evidencia zbierkových predmetov 
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1. stupeň (chronologická) 

 
Počet prír. č. ZP Počet ks ZP Poznámka 

Stav ZP v Knihe prírastkov 
(resp. Knihách prírastkov) 
k 31.12.2021 

8 693 18 861  

Prírastky ZP v roku 2022 
 

366 797  

Úbytky ZP v roku 2022 
 

0 0  

Stav ZP v Knihe prírastkov 
k 31.12.2022 

9 059 19 658  

 
 
b) Druhostupňová evidencia zbierkových predmetov 
 

2. stupeň (katalogizácia) 
 

Počet evid. č. ZP 
 

Počet ks ZP  

Stav ZP spracovaných 
katalogizáciou  
k 31.12.2021 

9982 10864  

Katalogizácia ZP v roku 2022   
143 143  

Stav ZP spracovaných 
katalogizáciou  
k 31.12.2022 

10 125 11 007  

Počet ZP nespracovaných 
katalogizáciou k 31.12.2022 

- 8651  

Počet ZP nespracovaných 
katalogizáciou viac ako 2 roky 
od nadobudnutia 

- 7084*  

*Hlavne ZP, ktoré boli prijaté do zbierok predtým, ako sa začali spracovávať počítačovou technikou (roky 1953-1995) 
 
 
c) Elektronická evidencia zbierkových predmetov 
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  Prvostupňová evidencia 
k 31.12.2022 

Druhostupňová evidencia 
k 31.12.2022 

Počet predmetov 
s digitálnym 
obrazovým 
dokumentom 

Počet 
záznamov    v 
CEMUZ prír. č. ks evid. č. ks 

Celkový počet  9 059 (9 278*)  19 658  8299  9792  7523  8299 
Počet predmetov s digitálnym obrazovým dokumentom a počet záznamov v CEMUZ -  údaje z portálu www.cemuz.slovakiana.sk a http://esez.cemuz.sk, ESEZ 4G 

*V systéme ESEZ zostávajú v evidencii aj záznamy o vyradených predmetoch počas celého obdobia existencie múzea 

 
 
Finančné prostriedky vynaložené na akvizíciu zbierkových predmetov v danom roku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Financie budú na účet predajkyne – autorky preukázané až v roku 2023, na koľko je zmluva s FPU a schvaľovanie dofinancovania stále rozpracované.  

 
 
5. Ochrana zbierkového fondu 
Vyhotovených bolo 497 zápisov v depozitárnej knihe o dočasnom premiestnení zbierkových predmetov, z toho 87 kusov vytvorilo miniexpozíciu 
numizmatiky. Z depozitára vydané predmety boli použité na prezentáciu, ako študijný materiál, materiál na spracovanie v odbornej evidencii, konzervovanie 
a reštaurovanie. 

 
 
 
 
a) Stav zabezpečenia priestorov a objektov EPS a EZS  
 

UKAZOVATEĽ  V EUR 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK - účelové finančné prostriedky 700* 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK – priame náklady 0 

príspevok z FPU, FPKNM, MK SR 1 500* 

príspevok miest, obcí 0 

vlastné zdroje RM a G – akvizícia zbierkových predmetov                                                                                        200 

Iné (špecifikovať) 0 

Spolu: 2 400 
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UKAZOVATEĽ PLOCHA (M²) EPS EZS 

Expozičné priestory 423,30 čiastočne áno 

Výstavné priestory 120,10 čiastočne áno 

Depozitárne priestory 192,60 áno áno 

Pracovne 50,40 čiastočne áno 

Prednáškové miestnosti 36,00 nie áno 

Dielne a laboratória 9,00 nie áno 

Iné priestory 317,60 čiastočne áno 

Spolu 1149, 00 X X 

 
 
Komentár: Prevaha priestorov, v ktorých sa nachádzajú ZP, či už uložené, alebo prezentované a tiež staré tlače a archívne dokumenty, je vybavená 
systémami EPS a EZS. Ich inštalácia a modernizácia bola v minulosti riešená z dotácií od MK SR, ide však už o staršie zariadenia. Nakoľko nie je v 
dosahu (v Novej Bani) pult centrálnej ochrany ani u hasičov, ani u policajtov, preto sme riešili prepojenie na mobilné telefóny riaditeľky a jedného ďalšieho 
zamestnanca. V prípade poplachu sú do niekoľkých minút na mieste. Budova historickej radnice je v prípade poplachu napojená na mestskú políciu. 
V súčasnosti riešime napojenie aj administratívnej budovy na Ul. mieru.  EPS nie je inštalovaná iba v tých miestnostiach, kde by táto inštalácia narušila 
nástenné maľby a klenby NKP. Zariadenia sú pravidelne štvrťročne kontrolované v zmysle zákona. 
 
 
b) Kustódi zbierok múzea 
 

ZBIERKY (PODĽA ODBOROV) KUSTÓDI (MENO A PRIEZVISKO, TITUL) 

Zbierkový fond PM Mgr. Bc. Katarína Stredáková (dočasne poverená od 16. 12. 2021) 

Zbierkový fond PM Mgr. art. Barbora Palatinusová (od 4. 7. 2022 postupne 
preberajúca správu zbierkového fondu PM) 

 
Keďže múzeum je personálne poddimenzované a nemá zastúpené potrebné odborné profesie, zbierkový fond spravujú 3 odborní pracovníci kurátori (do 
30. 4. 2022 vrátane riaditeľa). Z toho každý spravuje zbierky podľa svojej odbornosti a zvyšok prevažne spoločne. Od 16. 12. 2021 bola dočasne poverená 
správou depozitu kurátorka, ktorá od nástupu novej správkyne depozitu v kumulovanej funkcii s konzervátorkou – reštaurátorkou postupne odovzdáva 
zbierkový fond cez mimoriadnu revíziu.  
 
 
c) Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie ZP  
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Odborné ošetrenie 
zbierkových predmetov 

Internou formou Externou formou Spolu 

Počet ks ZP Náklady Počet ks ZP Náklady Počet ks ZP Náklady 

Základné ošetrenie ZP 
150 0 0 0 150 0 

Konzervovanie ZP 
41 0 0 0 41 0 

Reštaurovanie ZP 
0 0 2 7 142 2 7 142 

Preparovanie ZP 
0 0 0 0 0 0 

Spolu 
191 0 2 7 142 193 7 142 

 
Pohronské múzeum bolo 6 mesiacov bez interného konzervátora, nakoľko nová konzervátorka nastúpila až k 4.7.2022. Po jej nástupe bolo nutné 
zrekonštruovať konzervátorskú dielňu, čo prebehlo svojpomocne a za minimálnych možných nákladov. Konzervátorská dielňa bola preto vymaľovaná, 
rovnako ako skrinky, police a radiátor. Staré nefunkčné skrinky boli opravené. Drobný inventár v miestnosti bol roztriedený a nanovo uložený. Inventár 
dielne bolo potrebné reorganizovať a roztriediť. Všetky tieto nutné aktivity ako i fakt, že interná forma odborného ošetrovania ZP sa v roku 2022 časovo 
obmedzila len na šesť mesiacov, zodpovedajú aj menšiemu množstvu interne základne ošetrených a konzervovaných predmetov. Konzervátorka sa ďalej 
venuje fotografovaniu ZP, ktoré sa drobným nákupom fotografickej techniky výrazne zlepšilo z pôvodných výlučne dokumentačno-informačných fotografií. 
V roku 2022 bolo v konzervátorskej dielni ošetrených 191 ZP, z toho 41 ZP bolo konzervovaných a 150 ZP bolo ošetrených základným ošetrením. Jednalo 
sa o predmety najmä z akvizície 2021 a 2020 a ZP z fondu numizmatiky, ktoré boli očistené pre účely novej miniexpozície. Ošetrené boli predmety z papiera, 
fotografie, kovu, dreva a kombinovaného materiálu – z toho konkrétne: základné ošetrenie – 145 ks ZP papier a fotografia a 5 ks ZP z kombinovaného 
materiálu a ďalej konzervovanie – 6 ks ZP papier a fotografia, 4 ks ZP drevo, 20 ks ZP kov a 11 ks ZP kombinovaný materiál. K týmto zásahom bolo 
elektronicky vytvorených 107 konzervátorských kariet v programe ProMuzeum, ktoré dokumentujú vykonané konzervátorské zásahy. Tieto boli následne 
vytlačené a uložené do archívu. Zároveň bolo 9 konzervátorských kariet ZP z fondu numizmatiky doplnených o prevedené zásahy. Konzervátorka vytvorila 
fotodokumentáciu z konzervovania 770 ks digitálnych obrazových dokumentov. 
Na reštaurovanie ZP sme dostali účelové prostriedky z BBSK, čo sme naplno využili na túto činnosť. Celú sumu sme využili na externé reštaurovanie 
predmetov. Podali sme projekt na FPU pod názvom Oltárny obraz Kristus na hore Olivovej. Projekt sme rozplánovali na dve etapy, celková suma bola 8 830 
€. Z FPU sme boli podporení sumou 2000 €, preto v roku 2022 prebehla len prvá etapa, na druhú sme v decembri 2022 opäť podali projekt. Celkový 
rozpočet prvej etapy bol 5 270 €. Projekt bol sumou 3 270 € dofinancovaný z ÚUFP nášho zriaďovateľa.  
Zvyšné financie z ÚUFP sme použili na reštaurovanie etažéra, ktorý sme museli v roku 2021 vyradiť z projektu z dôvodu nedostatku pridelených financií. 
Cena reštaurovania bola 1 872 €, z ÚUFP išlo 1730 €, reštaurovanie sme dofinancovali z vlastných prostriedkov sumou 142 €. 
 

 
Finančné prostriedky vynaložené na konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov v danom roku  
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Komentár: ÚUFP určené na konzervátorskú dielňu boli využité nasledovne:  
- Na dofinancovanie projektu Oltárny obraz Kristus na hore Olivovej – 3 270 € 
- Na reštaurovanie drevenej knihovničky – etažéra – 1 730 € 

 
d) Digitalizácia zbierkového fondu 
PM nebolo súčasťou digitalizačnej kampane. 
 
e) Revízia zbierkového fondu  
Na rok 2022 pôvodne nebol plánovaný žiadny druh revízie. Vzhľadom na situáciu - úmrtie správkyne depozitu a odchod riaditeľky PM do starobného 
dôchodku - bola naplánovaná mimoriadna revízia ZP na základe príkazu novej riaditeľky organizácie zo dňa 03. 08. 2022. Táto revízia je rozplánovaná 
na obdobie rokov 2022-2025. Zároveň bude aj odovzdávaná správa zbierkového fondu novej správkyni depozitu. V roku 2022 bola vykonávaná revízia 
v termíne od 15. 8. 2022 do 30. 11. 2022 a boli revidované všetky ZP v expozíciách PM na Bernolákovej ulici 20/2 s výnimkou expozície archeológie, ktorá 
bude v roku 2023 demontovaná kvôli dočasnej výstave. Pri demontáži sa vykoná podrobná revízia ZP, čo odporučila aj revízna komisia.  
V priebehu revízie bolo fyzicky zrevidovaných dovedna 909 ks ZP v expozíciách z fondov história, etnografia, umenie, technika, geológia, zoológia 
nadobudnutých do zbierok v rokoch 1953-2021. Následne boli údaje o revízii pridané ku každému revidovanému predmetu v systéme ESEZ 
a vygenerovaný bol nový revízny súpis z mimoriadnej čiastkovej revízie. Popri fyzickej revízii bol súčasne kontrolovaný aj stav zbierkových predmetov, na 
základe čoho sa komisia uzniesla, že vystavené ZP nevyžadujú ošetrenie. Kontrolované bolo aj uloženie ZP, zápisy v knihe vstupov do depozitára 
a vedenie pohybu ZP v depozitárnej knihe, o ktorých sa konštatovalo, že sú v súlade so zákonom a internými smernicami PM (Smernica o správe zbierok, 
Smernica o správe depozitára).  
Revízna komisia navrhuje v záujme ochrany zbierkových predmetov v expozícii etnografickej zabezpečiť nové osvetlenie, nakoľko existujúce reflektory, 
nainštalované ešte v roku 1993 dodávateľom sú na tento účel úplne nevyhovujúce vzhľadom na vysokú teplotu, vyžarovanú do vitrín, v ktorých tým trpia 
citlivé materiály ako je textil či drevo. Tiež navrhuje v expozíciách Etnografia a Baníctvo a remeslá umiestniť na okenné tabule fólie filtrujúce UV žiarenie, 
ktoré dlhodobo degraduje vystavené ZP.  
Počas revízie bola odovzdaná časť zbierkového fondu novej správkyni depozitu, čo prebehlo bez komplikácií a v súlade s pravidlami. 
V roku 2023 je naplánovaná ďalšia časť mimoriadnej revízie a to v depozite č. 2 na Bernolákovej ulici 20/2.  
 
 

UKAZOVATEĽ REŠTAUROVANIE     
V EUR 

KONZERVOVANIE     
V EUR 

PREPAROVANIE    
V EUR 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK - účelové finančné prostriedky 5 000 0 0 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK – priame náklady 0 0 0 

príspevok z FPU, FPKNM, MK SR 2 000 0 0 

príspevok miest, obcí 0 0 0 

vlastné zdroje RM a G – reštaurovanie, konzervovanie, preparovanie                                                                                142 0 0 

Iné (špecifikovať) 0 0 0 

Spolu: 7 142 0 0 
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III. VYUŽÍVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE  ZBIERKOVÝCH PREDMETOV 
 
1. Stále expozície a výstavy  
Pred letnou turistickou sezónou sme uskutočnili ako každoročne generálne upratovanie a čistenie stálych expozícií spojené s otvorením vitrín, odstránením 
prachu a nečistôt a ošetrením exponátov, ktorých stav si to vyžadoval.  
S výnimkou expozície História mesta, baníctva a remesiel, ktorá bola s prispením MK SR reinštalovaná v roku 2012, ako aj expozície Dejiny sklárstva v 
regióne, sprístupnenej v roku 2012, v roku 2017 sprístupnenej Radnej siene a v roku 2022 vynovenej expozície Novobanské reflexie sú ostatné už 
staršieho dáta, dve z nich vyše 30 ročné. Aj keď sme sa snažili postupne v nich aspoň zlepšovať osvetlenie, prípadne ich dopĺňať o novozískané, 
reštaurované či spracované zbierkové predmety, nezodpovedajú už celkom požiadavkám dnešnej doby, ktorá poskytuje omnoho vyspelejšie materiálno-
technické možnosti inštalácie. Modernizácia expozícií za pomoci projektov do Dotačných systémov momentálne tiež neprichádza do úvahy, lebo musíme 
veľmi zodpovedne zvažovať, či si z nášho rozpočtu môžeme vôbec dovoliť povinnú spoluúčasť.  
Počet ZP či súborov, ktoré prezentujeme vo svojich trvalých expozíciách, je v súčasnosti 1409. Okrem toho prezentujeme aj 142 historických fotografií a 
pohľadníc z nášho archívu, v tomto prípade však nevystavujeme ich originály. Expozície sú tiež doplnené stručnými anglickými sprievodnými textami. 
Pre návštevníkov slúžil aj Sprievodca Pohronským múzeom v 5 jazykových mutáciách z roku 2009.  
V roku 2022 nám boli schválené financie z projektu MK SR a MIRRI SR na skvalitnenie expozície venovanej vulkánu Putikov vŕšok, ktoré bude realizované 
v prvom polroku 2023. Náklady sa oproti podanému projektu z roku 2021 navýšili – presné cenové ponuky sú v štádiu riešenia, nakoľko v pôvodnom 
projekte, ktorý sa robil v časovej tiesni, neboli zahrnuté drevené obklady stien a kioskov, čo by znížilo vizuálny štandard expozície 21. storočia. 
 
a) Expozície 
  

NÁZOV ROK 
OTVORENIA 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV 

CELKOM 

Z TOHO 
NEPLATIACI 

Z TOHO 
DETI A 

MLÁDEŽ 

Z TOHO  
ZAHRANIČNÍ 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

CELKOVÉ 
NÁKLADY NA 

EXPOZICIU 

Z TOHO 
NÁKLADY KI 

Umeleckohistorická 
(spoločenskovedná, 

umenie) 

1988        

Praveké osídlenie 
Žiarskeho regiónu 
(spoločenskovedná, 

archeológia) 

1989        

Ľudový prejav 
hmotnej kultúry 

obyvateľov Novej 
Bane a okolia 

(spoločenskovedná, 
etnografia) 

1993        
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Vulkán Putikov 
vŕšok-najmladšia 

sopka na Slovensku 
(prírodovedná, 

geológia) 

1998        

Drevorezba Štefana 
Trnku a Ladislava 

Polca 
(spoločenskovedná, 

etnografia) 

2000        

Meštiansky interiér 
(spoločenskovedná, 

história) 

2000        

Nová Baňa – reflexie 
(spoločenskovedná, 

história) 

2001        

Historické hodiny 
(spoločenskovedná, 

história) 

2006        

Dejiny sklárstva 
v regióne 

(spoločenskovedná, 
história) 

2012        

História mesta, 
baníctva a remesiel 
(spoločenskovedná 

- i prírodovedná, 
história, geológia) 

2012        

Radná sieň 
(spoločenskovedná, 

história) 

2017        

Spolu X 41 0 27 0 49,20 € 0 0 

Keďže všetky expozície v tabuľke i výstavné priestory PM sa nachádzajú v jednej budove, vstupné sa platí jednotne pri vstupe a platí do celej budovy. 
Vykázaných 41 návštevníkov je z obdobia, kedy sme nemali nainštalovanú žiadnu výstavu. V iných prípadoch sa riadime Pokynom č. 001/2021/ODDK 
„Pokyn o evidencii vybraných údajov pre M a G v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK“, kde sa počty návštevníkov uvádzajú v časti návštevnosti výstav 
III.1.b a v kapitole Návštevnosť a vstupné. 
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b) Výstavy  
 
V roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať spolu 8 výstav, z toho jedna v spolupráci, ostatné vlastné. Do 20. marca 2021 sme mali predĺženú obľúbenú 
výstavu legendárnej stavebnice MERKUR. Z účelovo určených finančných prostriedkov na výstavy sme realizovali výstavy Skvosty z múzea - venovanú 
70. výročiu založenia múzea a Rok vo zvykoch slovenského ľudu o obyčajoch v minulosti. V tabuľke neuvádzame našu spoluprácu s Ponitrianskym 
múzeum v Nitre, ktorému sme za výstavu Z klenotnice kultúrneho dedičstva – Slovenský betlehem zapožičali 5 súborov betlehemov. Výstava bola konaná 
v termíne 3. 11. – 31. 12 2022 a celkovo ju videlo 457 návštevníkov.  
 

NÁZOV PÔVODNOSŤ TRVANIE POČET 
NÁVŠTEV 
– NÍKOV 
CELKOM 

Z TOHO 
NEPLATIACI 

Z TOHO  
DETI A 

MLÁDEŽ 

Z TOHO 
ZAHRANIČ-

NÍ 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
VÝSTAVU 

Z TOHO 
NÁKLADY 

KI 

Merkur Prevzatá 8.10.2021 – 
20.3. 

487 155 259 0 734,10 € 0,00 €* 0,00 € 

Prales Drastvica Vlastná 6.12.2021 – 
28.2.2022 

101 58 24 0 75,50 € 0,00 € 0,00 € 

Podoby Vlastná 25.3. – 3.7. 234 94 96 0 272,80 € 40,00 € 20,00 € 

Otec a syn: 
Dodekovci 

Vlastná 1.4. – 23.6. 375 69 211 0 560,90 € 40,00 € 40,00 € 

Skvosty z múzea Vlastná 1.7. – 2.10. 877 201 477 12 1257,30 € 3398,99 € 398,99 € 

Premeny Vlastná 8.7. – 18.9. 262 72 107 6 432,00 € 40,00€ 20,00 € 

Obrázok pre 
Darinku 

Vlastná 25.8. – 30.9. 115 87 68 0 63,25 € 150,00 € 20,00 € 

Moji susedia 
v Novej Bani 

Vlastná 27.9. – 
20.11. 

251 90 114 7 311,00 € 40,00 € 40,00 € 

Rok vo zvykoch 
slovenského ľudu 

V spolupráci 10.10.2022 
– 31.1.2023 

487 159 235 15 680,00 € 2064,50 € 64,50 € 

Generácie na plátne Vlastná 25.11.2022 
– 26.2.2023 

53 47 6 0 13,00 € 40,00 € 40,00 € 

Spolu: x x 3242 1032 1597 40 4399,85 € 5813,49 € 643,49 € 

* Náklady na výstavu Mekrur spadajú do roku 2021 
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Podoby – autorská výstava obrazov Márie Debnárovej.  Autorka navštevovala Základnú umeleckú školu v Novej Bani v rokoch 2004 – 2012. Strednú 
školu absolvovala na novobanskom gymnáziu a momentálne je študentkou Technickej univerzity vo Zvolene – odbor dizajn nábytku a interiéru. Tu mala 
predmety ako napríklad ateliér kresby a priestoru, figurálna kresba, modelovanie, kresba architektúry, dejiny umenia... V roku 2020, počas prvého 
lockdownu začala tvoriť doma, kde mala k dispozícii iba uhlíky, ceruzky a skicáre. Svoje prvé dielo pridala na sociálnu sieť, kde oslovila svoje verné i nové 
publikum nielen u Novobančanov. Neskutočne veľa pozitívnych ohlasov a slová uznania ju motivovali tvoriť ďalej. V obrazoch sa snaží zachytiť určitú 
atmosféru, históriu, architektúru, prípadne jej chyby, keď sa jedná o staršiu architektúru – tá potom stráca plastickosť a naberá na textúre. Súčasťou 
výstavy boli aj abstraktné maľby, kde využíva výtvarné výrazové prostriedky, ako sú farebný kontrast, experiment, ale v obrazoch si zachováva svoj typický 
výtvarný prejav. Na výstave nechýbali dominanty nášho mesta ako Rozhľadňa Háj, Kohútovo, Kalvária... 
Otec a syn: Dodekovci – výstava venovaná významným novobanským rodákom Karolovi a Eugenovi Dodekovcom. Výstava bola venovaná 100. výročiu 
úmrtia Karola Dodeka a zároveň 130. výročiu narodenia Eugena Dodeka. Karol Dodek sa zapísal do dejín mesta ako prvý povojnový mešťanosta. Vyučený 
kováč sa okrem svojho remesla presadil aj ako maliar. Vždy ho priťahovalo umenie a preto začal amatérsky tvoriť. V tejto činnosti ho povzbudzoval aj 
priateľ Andrej Kmeť. Pre jeho všestrannosť bol v meste veľmi obľúbený. Z vystavovaných predmetov bol najkrajším novozreštaurovaný stôl so stoličkou z 
pracovne Karola Dodeka. Umelecký talent Karola Dodeka zdedil jeho syn Eugen. Na výstave boli prezentované jeho školské práce zachytávajúce ľudské 
telo a tiež maľby, v ktorých sa inšpiroval svojim okolím. Krásnym príkladom je Podomový predavač Lacný Jožko, známa postavička vtedajšej Novej Bane. 
Na počesť Eugena Dodeka bola pomenovaná výtvarno-literárna súťaž Dodekova Nová Baňa, v ktorej deti predškolského a školského veku môžu ukázať 
svoj talent a kreativitu. 
Skvosty z múzea - pripravená pri príležitosti 70. výročia založenia nášho múzea. Pohronské múzeum vzniklo pôvodne ako Okresné múzeum 8. augusta 
1952 uznesením Rady ONV v Novej Bani. Prvým správcom múzea bol novobanský obuvník a zberateľ starožitností Anton Solčiansky. Jeho rozsiahla 
súkromná zbierka a predmety uchovávané dovtedy v mestskom archíve sa stali základom zbierkového fondu múzea. Z pôvodných niekoľko sto predmetov 
sa zbierky v múzeu rozrástli na presne 18 861 kusov. Táto výstava oboznámila návštevníkov s muzeálnymi pojmami ako je akvizícia, depozit, či samotný 
zbierkový predmet. Cez príbehy predmetov sme predstavili jednotlivé súčasti múzejnej práce, ktoré každodenne zabezpečujú aktívni zamestnanci. 
Hlavnou ideou výstavy bolo priblížiť rozmanitý zbierkový fond, ktorý budovali generácie múzejníkov od roku 1952. Okrem hlavnej zbierkotvornej činnosti 
sme predstavili činnosť konzervátorskej dielne či muzeálnej knižnice. Rozmanitosť zbierkového fondu bola ilustrovaná cez tematické okruhy, do ktorých 
sa vtesnali jedinečné a netradičné zbierkové predmety. Počas prehliadky sa návštevník stretol s okruhmi ako Militárie, Kresťanstvo, Mesto Nová Baňa 
alebo Reštaurovanie. 
Premeny - druhú autorská výstavu Michaly Lenčovej bola výberom obrazov prírody Novej Bane a okolia cez rôzne formy zobrazenia, od klasického až po 
experimentálnejšie. Panoramatické pohľady na krajinu Novej Bane s ústrednými bodmi v diaľke striedali rôzne realistické, poloabstraktné až abstraktné 
premeny krajiny, ktorá je v pohybe a odraze. Rovnakou premenou prechádza aj technika spracovania námetu, od čistej formy akrylovej maľby, cez 
postupné stupňovanie rôznych kombinácií techník ako je akryl, koláž, či sprej. Momentálne sa autorka venuje voľnej tvorbe, ilustrovaniu, grafickému 
designu, občasnému teoretickému písaniu, vedie kurzy a učí vo výtvarnom odbore ZUŠ Nová Baňa. 
Obrázok pre Darinku - výstava výtvarných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku, ktorá vznikla myšlienkou učiteliek pôsobiacich 
v materskej škole v Novej Bani. Ide už v poradí o tretí ročník, ktorý niesol názov VOŇAVÉ LETO. Hlavným cieľom celého projektu je podporiť vzdelávaciu 
oblasť, umenie a kultúru v predprimárnom vzdelávaní,  rozvíjanie nadania a talentu na základe súťaživosti detí. Súťaž je spojená s prehliadkou výtvarných 
prác a ukončená slávnostným odovzdávaním cien oceneným  deťom v jednotlivých kategóriách. Poskytuje príležitosť pre porovnanie ich umeleckej i 
technickej úrovne. Rozvíja talent, kreativitu, nápaditosť, technické danosti detí. Na obrazoch boli stvárnené rôzne letné zážitky detičiek: hry v prírode, 
výlety k vode, stretnutie s kamarátmi a všeličo iné, čo pohladilo oko nielen detského diváka. 
Moji susedia v Novej Bani - autor výstavy „Moji susedia v Novej Bani“ Vladimír Tužinský svoje detstvo prežil so svojimi rodičmi a dvoma súrodencami 
na Viničnom vrchu v Novej Bani, kde absolvoval základnú školu, počas ktorej navštevoval výtvarný krúžok. Svoj talent na kreslenie v tej dobe odpozoroval 
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od starého otca. Dnes je už dôchodcom. Počas voľných chvíľ rád maľuje a kreslí. Medzi techniky, ktoré používa, patria pastel, akvarel, ceruzka. Na 
portrétoch boli prezentované aj notoricky známe postavy Novej Bane ako hrobárka Lojzka, či hudobník Miki Novák. 
Rok vo zvykoch slovenského ľudu - aj v dnešnej uponáhľanej a rýchlej dobe informačných technológií nás neprestávajú zaujímať témy spojené s 
minulosťou. Ako v minulosti ľudia žili, z čoho sa tešili, pred čím sa obávali alebo nad čím smútili. Platí presvedčenie, že bádanie o našej minulosti je 
nevyhnutné, ak sa chceme dozvedieť niečo podstatné o našej súčasnosti a rozmýšľať o nej. Je to tak aj v prípade poznávania slovenských ľudových 
tradícií.  Mladí ľudia majú stále väčší záujem spoznávať tradície svojich predkov a tak sme im prostredníctvom výstavy aspoň niektoré priblížili. Starší si 
zas zaspomínajú na to, aké veselé boli oslavy Fašiangov, či ako sa oslavovala bohatá úroda na poli. Na Slovensku sa tradičné spôsoby maskovania i 
masiek zachovali v obyčajoch a hrách viazaných hlavne na obdobie zimného slnovratu. Masky a maškary boli súčasťou praktík, ktorých primárnym cieľom 
bolo zaručiť hospodársky úspech, osobné šťastie a ochranu pred škodlivými silami. Zo zimného obdobia spomeňme obchôdzky masiek na Luciu a na 
Mikuláša. Vďaka rekvizite „vianočného hada“ sme návštevníkom priblížili aj typickú novobanskú obchôdzkovú hru Adam a Eva v raji. 
Generácie na plátne - výber z tvorby troch pokolení umelcov – Michala Tencera, Petra Kopernického a Šimona Kopernického. Talent na maľovanie Petra 
Kopernického odhalili jeho rodičia, ktorí ho prihlásili do Ľudovej školy umenia. Iskričky svojho talentu začal opäť rozfúkavať približne pred 15 rokmi. Po 
návšteve martinského skanzenu mu natoľko učarovala ľudová architektúra, že ceruzkou nakreslil niekoľko jeho domčekov. V hľadaní sa v rôznych 
technikách, mu učarovala hlavne ceruzka a tvrdý pastel. Svoj čas na tvorbu nachádza hlavne v zimných mesiacoch, počas dlhých večerov. K jeho hlavným 
témam patrí história mesta Nová Baňa, jej budovy, tradície a baníctvo. Michal Tencer bol starým otcom Petra Kopernického. Odmalička postupne 
odhaľoval svoj vrodený talent. K maľovaniu obrazov sa dostal až v dôchodkovom veku. Námety na obrazy čerpal hlavne z pohľadníc a časopisov. K jeho 
obľúbeným témam patrila hlavne príroda a poľovníctvo. Maľoval tiež zátišia a náboženské témy. Šimon Kopernický je najstarší syn Petra Kopernického. 
Úspešne preberá generačnú štafetu. V súčasnosti absolvuje na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Hodruši – Hámroch nadstavbové štúdium v 
odbore grafik vizuálnych komunikácii. K jeho obľúbeným témam patria hlavne realistické kresby - portréty, zvieratá či zátišia. Rád kreslí ceruzou, tvrdým 
pastelom i perokresbou. 
 

Počet vlastných výstav realizovaných v SR 7 

Počet prevzatých výstav od iných inštitúcii v SR 1 

Počet dovezených zo zahraničia 0 

Počet vyvezených do zahraničia 0 

POČET REALIZOVANÝCH VÝSTAV SPOLU ZA ROK 8 

 
Komentár: V roku 2022 boli vypracované 3 zmluvy o výpožičkách zbierkových predmetov požičaných iným subjektom. Jednalo sa o 47 kusov ZP. Dve 
zmluvy sa týkali výpožičky za účelom reštaurovania a jedna za výstavným účelom – vypožičanie ZP na výstavu. Okrem toho evidujeme 6 zmlúv o 
deponovaní predmetov, ktorých je 103 ks. Z týchto predmetov je v našich priestoroch prezentovaných 98 ks. 
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Finančné prostriedky vynaložené na výstavnú činnosť (realizácia nových výstav vo vlastných objektoch) v danom roku 
 

UKAZOVATEĽ V EUR 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK - účelové finančné prostriedky 5000,00 € 

z rozpočtu daňových príjmov BBSK – priame náklady 0,00 € 

príspevok z FPU, FPKNM, MK SR 0,00 € 

príspevok miest, obcí 0,00 € 

vlastné zdroje RMaG - výstavy                                                                                        463,49 € 

Iné (špecifikovať) 0,00 € 

Spolu: 5463,49 € 

 
Komentár: Účelovo určené finančné prostriedky na výstavnú činnosť sme vyčerpali v plnej výške 5 000 €. Rozdelené boli na výstavy „Skvosty 
z múzea“ v celkovej hodnote 3398,99 /z toho UUFP 3000,00 €/ a výstavu „Rok vo zvykoch slovenského ľudu“ vo výške 2064,50 € /z toho UUFP 2000,00 €/, 
obe boli dofinancované z vlastných prostriedkov v sume 463,49 €.  
 

2. Výchovno-vzdelávacie aktivity 
 
Výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré realizujeme v Pohronskom múzeu, si v hodnotenom roku vyžiadali s výnimkou Detských letných aktivít iba minimálne 
finančné náklady. Pracovníci múzea pri ich príprave a priebehu využívali svoje vedomosti a skúsenosti, vypovedaciu schopnosť zbierkového predmetu, 
historických fotografií, či praktických ukážok a projekčnú techniku. Na tvorivé dielne sme recyklovali staré textílie, gombíky či iné ozdoby. Vyčíslujeme iba 
priame náklady na aktivity, nakoľko vyčísliť energie či mzdové náklady na vlastných zamestnancov nie je reálne. V prípade externých prednášajúcich či 
lektorov niektorí z nich nepožadovali honorár.  
Väčšina aktivít určených predovšetkým pre deti a mládež je u nás službou prístupnou bez vstupného alebo len so symbolickým vstupným. Tým sa snažíme 
prispieť k formovaniu vzťahu k mestu, regiónu, jeho histórii, prírode i tradíciám, prostredníctvom prehlbovania poznania atraktívnou a pútavou formou, za 
aktívnej účasti žiakov a študentov. 
V roku 2022 sa nám podarilo usporiadať už tradičné podujatia, ktoré sa konajú každoročne, ako sú večerné prehliadky múzea v prvú prázdninovú sobotu 
v mesiaci. Vianočné koncerty a koncerty pre seniorov boli naplánované, ale pre vysokú chorobnosť účinkujúcich detí nariadil Regionálny úrad  
zdravotníctva ich zrušenie. Rôznorodé prednášky pre verejnosť boli organizované počas celého roka. Pre školy sme zvykli štvrťročne zasielať list 
s ponukou, z ktorej si môžu vybrať a vopred sa nahlásiť. Tvorivé dielne a animačné programy v roku 2022 prebiehali podľa plánu.  Návštevníkov na tieto 
podujatia nemôžeme mať veľa, keďže nemáme priestory potrebné na takéto aktivity. Taktiež  sme sa tak ako každý rok zapojili do medzinárodnej akcie 
Noc múzeí a galérií, Svetového dňa cestovného ruchu a Dní európskeho kultúrneho dedičstva.  
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a) Vyučovacie hodiny, lektoráty  

NÁZOV MIESTO POČET 
HODÍN 

POČET 
NÁVŠTEV- 

NÍKOV 
CELKOM 

Z TOHO 
NEPLATIACI 

Z TOHO 
DETI 

A MLÁDEŽ 

Z TOHO 
ZAHRANIČNÍ 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉ- 

HO / TRŽBY 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
AKTIVITU 

Z TOHO 
NÁKLA-

DY KI 

Komentovaná 
prehliadka výstavy 
Otec  a syn: 
Dodekovci  

PM Nová 
Baňa 

1,5 5 0 0 0 12,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otvorená 
vyučovacia hodina 
baníctvo  

PM Nová 
Baňa 

1,5 22 0 22 0 33,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otvorená 
vyučovacia hodina 
baníctvo  

PM Nová 
Baňa 

1,5 16 0 16 0 24,00 € 0,00 € 0,00 € 

Komentovaná 
prehliadka výstavy 
Skvosty z múzea* 

PM Nová 
Baňa 

1 30* 30* 4 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Zasadanie Zväzu 
stredoslovenských 
banských miest 

PM Nová 
Baňa 

2 16 0 16 0 24,00 € 0,00 € 0,00 € 

Komentovaná 
*prehliadka výstavy 
Skvosty z múzea 

PM Nová 
Baňa 

1 35* 35* 24 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Zasadanie Zväzu 
stredoslovenských 
banských miest 

PM Nová 
Baňa 

2 23 0 23 0 34,50 € 0,00 € 0,00 € 

Spolu tém: 4  X Spolu 
hodín 
10,5 

82 0 77 0 127,50 € 0,00 € 0,00 € 

*Návštevnosť podujatia je vykázaná v podujatí Večerná prehliadka júl. 
Komentár: V PM poskytujeme komplexné lektorské služby a v prípade záujmu aj odborný výklad pre všetkých návštevníkov na výstavách aj v expozíciách 
múzea. Preto v tabuľke nevykazujeme lektoráty a lektoráty ani nezapočítavame do počtu podujatí. Komentovaná prehliadka výstavy Otec a syn: 
Dodekovci – výstavou previedla návštevníkov Mgr. Konečná a poodhalila životnú cestu Karola Dodeka a jeho syna Eugena cez naše zbierkové predmety. 
Otvorená vyučovacia hodina baníctvo priblížila študentom dejiny baníctva v meste Nová Baňa, jeho postupné vzostupy a pády i ťažký život baníkov 
v minulosti. Komentovaná prehliadka výstavy Skvosty z múzea  vedená kurátorkou výstavy detailne predstavila výber daných zbierkových predmetov, 
ktoré reprezentujú náš zbierkových fond od prvotných rokov založenia múzea po posledné roky. Zasadanie zväzu stredoslovenských banských miest 
bolo zameraná na fungovanie zasadnutí tejto organizácie. Detskí návštevníci zasadania sa oboznámili, ktoré mestá patrili do zväzu, aké mal zväz funkcie, 
zistili zaujímavé informácie o mincovni v Kremnici a prerátali peňažné vklady daných miest do zväzovej pokladnice...  
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b) Tvorivé dielne, animačné programy 
 

NÁZOV MIESTO POČET 
HODÍN  

POČET 
NÁVŠTEV- 

NÍKOV 
CELKOM 

 Z TOHO 
NEPLATIACI 

Z TOHO 
DETI 
A MLÁDEŽ 

Z TOHO 
ZAHRANIČNÍ 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉ-

HO / TRŽBY 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
AKTIVITU 

Z 
TOHO 
NÁK-
LADY 

KI 

Veľkonočné vajíčko  PM Nová 
Baňa 

2 4 0 2 0 16,00 € 10,50 € 4,50 € 

Rozkvitnutá lúka PM Nová 
Baňa 

2 3 0 3 0 6,00 € 4,50 € 4,50 € 

Ide kováč na 
vandrovku 

PM Nová 
Baňa 

2 10 0 10 0 20,00 € 4,50 € 4,50 € 

Ušime si zvieratko PM Nová 
Baňa 

2 9 0 9 0 27,00 € 4,50 € 4,50 € 

Workshop 
OVERPAINTING 

PM Nová 
Baňa 

2 9 0 5 0 27,00 € 10,00 € 0,00 € 

Ide kováč na 
vandrovku 

PM Nová 
Baňa 

2 40 0 40 0 40,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ide kováč na 
vandrovku  

PM Nová 
Baňa 

2 23 0 23 0 34,50 € 0,00 € 0,00 € 

Veľké muzeálne 
pátranie* 

PM Nová 
Baňa 

1 24* 24* 24* 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Workshop 
SCRATCH ART 

PM Nová 
Baňa 

2 11 0 8 0 33,00 € 30,00 € 30,00 € 

Workshop Koláž 
inak 

PM Nová 
Baňa 

2 3 0 0 0 9,00 € 10,00 € 0,00 € 

Stredoveká listina PM Nová 
Baňa 

2 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Portrét príbuzného PM Nová 
Baňa 

2 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Maľovaný tanier PM Nová 
Baňa 

2 3 0 1 0 6,00 € 3,00 € 3,00 € 

Vianočný list PM Nová 
Baňa 

2 4 0 4 0 8,00 € 3,00 € 3,00 € 

Spolu tém: 12 X Spolu 
hodín 

27  

119 0 105 0 226,50 €  80,00 €  54,00 
€ 

*návštevnosť je zahrnutá vo Večernej prehliadke august 
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Komentár: Počas roka sme sa pre širokú verejnosť snažili pripraviť rôznorodé tvorivé dielne a workshopy. Prvým bolo Veľkonočné vajíčko, kde si 
účastníci s odborníkom na slovo zvaným MVDr. Jauschom zdobili vajíčka technikou reliéfneho voskovania. Rozkvitnutá lúka bola tvorivá dielňa urečená 
pre deti vo veku 5-9 rokov, kde si pomocou odtláčania špongie, či podomácky zhotovených korkových pečiatok namočených v temperových farbách 
odtláčali na výkresy kvetinové lúky a pestrofarebných motýľov, ako znamenia blížiaceho sa letného obdobia. Ide kováč na vandrovku bola tvorivá dielňa 
vyplývajúca z aktuálnej výstavy Otec a syn: Dodekovci. Detským návštevníkom bolo priblížené kováčske remeslo, následne prevandrovali múzeom 
a získali vedomosti o čiernom remesle od nástrojov po kováčske výrobky edukačnou i zážitkovou formou. Veľké muzeálne pátranie sa odohrávalo vo 
výstave Skvosty z múzea. Deti po výklade kurátorky výstavy vypĺňali tajničku, kde boli otázky zamerané na pozornosť. Prví z vyplnených boli odmenení 
zaujímavými cenami. Ušime si zvieratko bolo realizované v mesiaci august. Deti si podľa pripravených šablón vyrobili vlastné zvieratko, ktoré si následne 
dozdobili podľa svojich predstáv. Na záver sa tešili z pekných psíkov, mačičiek, zajačikov i korytnačiek. Workshop OVWERPAINTING tu si účastníci 
vyskúšali kresliť a maľovať do už hotového podkladu podľa pripravenej predlohy alebo vlastných predstáv. Workshop SCRATCH ART  bol zameraný na 
základy grafiky a vyškrabanie si svojho obrazu podľa pripravenej predlohy, či svojej fantázie. Workshop Koláž inak posledný tvorivý workshop s autorkou 
výstavy Premeny Michalou Lenčovou sa sústredil na základy koláže a práce s vlastnými alebo hotovými textúrami a vytvorenie si obrazu podľa predlohy 
či vlastnej fantázie. Stredoveká listina – podujatie, kde sa mala napísať pomocou špicpierka, atramentu a šablón stredoveká listina, ktorej hodnovernosť 
mala dodať pravá vosková pečať. Portrét príbuzného, podujatie určené tak pre deti ako aj dospelých, kde bola možnosť oboznámiť sa so základnými 
postupmi tvorby portrétu, anatómiou, kde by si príbuzní medzi sebou zhotovili vzájomné portréty pod vedením výtvarníka. Maľovaný tanier bol tvorivou 
dielňou, kde každý mal príležitosť vytvoriť si vlastný zdobený kúsok. V minulosti nezdobili miestnosti len obrazy, či kvetiny, ale práve aj maľované taniere, 
ktoré sa vešali na stenu. Decembrovou tvorivou dielňou bol Vianočný list. Zvykom stále aktuálnym je aj písanie pohľadníc, či vianočných listov. Na tvorivej 
dielni si deti ručne alebo na písacom stroji napísali list či už rodine, známym alebo prianie Ježiškovi. Spísané listy sme následne zabalili do obálky, nalepili 
poštovú známku a odoslali.  
 
 
c) Prednášky, besedy, konferencie, semináre, sympóziá 
 

NÁZOV MIESTO TERMÍN POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV 
CELKOM 

 Z TOHO 
NEPLATIACI 

Z TOHO 
DETI 
A MLÁDEŽ 

Z TOHO 
ZAHRANIČNÍ 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO 

/ TRŽBY 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
AKTIVITU 

Z TOHO 
NÁKLADY 

KI 

Krvavá nedeľa  PM Nová 
Baňa 

18.2. 11 0 0 0 14,00 € 0,00 € 0,00 € 

Kachlice 
a kachliarstvo vo 
fonde PM  

PM Nová 
Baňa 

31.3. 15 6 0 0 18,00 € 0,00 € 0,00 € 

Veľká noc PM Nová 
Baňa 

6.4. 67 0 67 0 67,00 € 0,00 € 0,00 € 

Reštaurovanie 
zástavy Jednoty 
Orla* 

PM Nová 
Baňa 

14.5. 24* 24* 4* 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Krvavá nedeľa PM Nová 
Baňa 

17.5. 3 1 2 0 3,00 € 0,00 € 0,00 € 

Cesty do 
minulosti 

PM Nová 
Baňa 

20.7. 16 2 14 0 14,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mente et malleo Gymnázium 
F. Švantnera 

13. - 14. 9 91 91 25 2 0,00 € 2660,00 € 230,00 € 

Historické 
fotografické 
techniky – 
prednáška v rámci 
série DEKD 

PM Nová 
Baňa 

22.9. 14 6 0 0 16,00 € 4,50 € 4,50 € 

Beseda so 
spisovateľom 
Petrom Valom*** 

PM Nová 
Baňa 

27.9. 15** 15** 0 0 0,00 € 80,00 €*** 80,00 €*** 

Akvizície 
Pohronského 
múzea – 
prednáška v rámci 
série DEKD 

PM Nová 
Baňa 

29.9. 8 2 1 0 12,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prednáška prvá 
svetová vojna  

PM Nová 
Baňa 

4.10. 12 1 11 0 22,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prednáška prvá 
svetová vojna 

PM Nová 
Baňa 

5.10. 24 3 21 0 31,50 € 0,00 € 0,00 € 

Prednáška Ako 
funguje múzeum  

PM Nová 
Baňa 

14.10. 14 0 14 0 28,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prednáška 
Slovenské tradície 
adventného 
obdobia  

PM Nová 
Baňa 

13.12. 14 7 0 0 14,00 € 70,00 € 70,00 € 

Prednáška Turci 
v Novej Bani  

PM Nová 
Baňa 

15.12. 20 0 20 0 30,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spolu tém: 14 X Spolu 
hodín: 23  

309 119 175 2 269,50 € 2734,50 € 304,50 € 

* návštevnosť je zarátaná v podujatí Noc múzeí a galérií 2022 
**návštevnosť je zahrnutá v podujatí SDCR 2022 
 
Komentár: V roku 2022 si z našej programovej ponuky vybrali základné školy, laická a odborná verejnosť nasledovné prednášky. Krvavá nedeľa je 
prednáškou historičky múzea, kde sa človek dozvie o smutných udalostiach z 21. januára 1945. Je tu opísaná najbrutálnejšia akcia protipartizánskej 
jednotky Edelweiss páchanej na obyvateľoch obcí Kľak a Ostrý Grúň počas druhej svetovej vojny. Kachlice a kachliarstvo vo fonde PM kachliarske 
remeslo sa špecializovalo na výrobu keramických kachlíc a aj na stavbu pecí. Od stredoveku, kedy boli kachľové pece výsadou vyšších vrstiev, sa 
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postupom času dostali aj do vybavenia sedliackeho obydlia. V týchto dvoch prostrediach je badateľný odlišný vývoj. Kým nové vzory, typy kachlíc a pecí 
sa v obydliach vyšších vrstiev obyvateľstva neustále obmieňajú, oproti tomu v sedliackych obydliach sa často konzervujú niekedy až stredoveké motívy a 
typy pecí. V meste Nová Baňa pretrvala kachliarska výroba až do polovice 20. storočia. Reštaurovanie zástavy Jednoty Orla zaujímavá odborná 
prednáška reštaurátoriek pôsobiacich na VŠVU Ľ. Wehlend a S. Birkušovej, ktoré nám v roku 2019 zreštaurovali zástavu Jednoty Orla, pochádzajúcu z 
Hodruše-Hámrov. Cesty do minulosti prostredníctvom historických fotografií a pohľadníc sa účastníci prednášky preniesli do minulosti kráľovského 
a banského mesta Nová Baňa. Veľká noc prednáška o tradíciách spájaných so sviatkami jari v Novej Bani, ale i na Slovensku všeobecne.  
Mente et malleo konferencia zameraná na históriu baníctva a ťažby nerastných surovín a k nim prislúchajúcim odvetví hospodárstva na Slovensku. 
Konferencia sa konala v jubilejnom roku výstavby Potterovho stroja v Novej Bani. Potterov stroj bol prvý parný stroj na európskom kontinente a slúžil na 
čerpanie vody zo šachty Althandel. V roku 2019 – 2021 boli odkryté pri archeologickom výskume v Novej Bani základy strojovne Potterovho stroja, ktoré 
odborníci z Veľkej Británii označili za najstaršie zachované na svete. V Novej Bani malo baníctvo dlhodobú tradíciu a územie Slovenskej republiky je 
známe bohatými ložiskami zlata, striebra, medi a iných kovov. Konferenciu z verejných zdrojov podporil FPU v sume 2000 €, 430 € prispel zriaďovateľ ako 
príspevok k výročiu založenia našej inštitúcie a 230 € bolo použitých z vlastných zdrojov.  
Historické fotografické techniky prednáška konzervátorky múzea poodhalila rôzne typy fotografií v priebehu histórie od jej vzniku až do éry digitálnych 
fotografií. Beseda so spisovateľom Petrom Valom v rámci programu podujatia Svetový deň cestovného ruchu sa konala aj beseda so spisovateľom 
a publicistom Petrom Valom. Tento predstavil svoje bohaté knižné tituly. Medzi najznámejšie zaradil knihu o známych osobnostiach Nezostalo po nich 
ticho, Juj, keby tak Psiare mestom boli... Ako novinár sa zaujímal aj o vojensko-historickú problematiku a tak vydal publikáciu Slovenské letectvo 1939 – 
1944. Akvizície Pohronského múzea bola prednáška zameraná na jednu zo základných muzeálnych činností, návštevníci sa dozvedeli, cez čo všetko 
musí obyčajný predmet prejsť, aby sa stal zbierkovým predmetom. Prvá svetová vojna je prednáška o prvej veľkej celosvetovej vojne s prihliadnutím na 
regionálne dejiny. Ako funguje múzeum je prednáška pre školy, kde sa žiaci dozvedia to, čo je ukryté pred ich zrakmi a ako funguje inštitúcia, čo je jej 
základnou funkciou, ako zbiera predmety, ... Slovenské tradície adventného obdobia prostredníctvom prednášky Slovenské tradície nám etnograf Mgr. 
Adama Uhnák z Tekovského múzea Levice priblížil zvyklosti tohto najkrajšieho obdobia roka. Prednáška sa uskutočnila symbolicky na deň sviatku svätej 
Lucie, ktorý patrí do série stridžích dní, ktoré predchádzajú Vianociam. Turci v Novej Bani prednáška oboznamuje s históriou mesta Novej Bane počas 
16. a 17. storočia, kedy našu oblasť sužovali neustále turecké hrozby a nájazdy. Dozviete sa, ako sa Nová Baňa zapájala do protitureckej obrany, aké 
pomery a opatrenia panovali v meste počas tohto obdobia, ale i niečo viac o smutno známom 17. máji 1664. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Špecializované výchovno-vzdelávacie aktivity 
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NÁZOV MIESTO TERMÍN POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV 
CELKOM 

 Z TOHO 
NEPLATIACI 

Z TOHO 
DETI 
A MLÁDEŽ 

Z TOHO 
ZAHRANIČNÍ 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO 

/ TRŽBY 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
AKTIVITU 

Z TOHO 
NÁKLADY 

KI 

Vo svete starých 
kníh  

PM 
Nová 
Baňa 

14 – 18. 
marec 

17 17 5 0 0,00 € 4,50 € 4,50 € 

Dopoludnie 
o veľkonočných 
sviatkoch pre deti 
z MŠ  

PM 
Nová 
Baňa 

21.4. 30 30 30 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Deň múzeí  PM 
Nová 
Baňa 

13.5. 11 11 10 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Noc múzeí 
a galérií  

PM 
Nová 
Baňa 

14.5. 104 32 37 0 144,00 € 25,00 € 25,00 € 

Večerná 
prehliadka - júl 

PM 
Nová 
Baňa 

2.7. 34 9 5 0 50,00 € 25,00 € 25,00 € 

Večerná 
prehliadka - 
august 

PM 
Nová 
Baňa 

6.8. 57 13 26 0 88,00 € 25,00 € 25,00 € 

Zbierky zblízka PM 
Nová 
Baňa 

22. – 
26.8. 

28 21 4 0 7,00 € 4,50 € 4,50 € 

DLA PM 
Nová 
Baňa 

8. - 12.8. 10 0 10 0 800,00 € 549,88 € 549,88 € 

Európsky týždeň 
mobility 

PM 
Nová 
Baňa 

17. – 18. 
9. 

26* 1 5 0 28,75 €* 0,00 € 0,00 € 

Otvorený 
depozitár 

PM 
Nová 
Baňa 

21.9. 15 3 1 0 24,00 € 4,50 € 4,50 € 

SDCR PM 
Nová 
Baňa 

27.9. 79 79 41 0 0,00 € 504,50 € 4,50  € 

Spolu: 10 X X 385 215 169 0 1113,00 € 1 142,88 € 642,88 € 

*návštevnosť je zarátaná v návštevnosti výstav 
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Komentár: Jedným z prvých špecializovaných výchovno-vzdelávacích podujatí roka bolo podujatie Vo svete starých kníh, kde bol predstavený výber 
10 starých tlačí z fondu muzeálnej knižnice. Vystavené boli knihy rozlične žánrovo zamerané. Každá sa vyznačovala niečím jedinečným a pútavým, či 
už po stránke estetickej alebo obsahovej. Zastúpené boli rôzne ročníky vydania, pričom žiadna tlač nebola vydaná po roku 1918. Záujemcovia si tieto 
vybrané knihy mohli nielen vizuálne prezrieť, ale pri dodržaní podmienok aj chytiť do rúk. Obľúbené podujatie Noc múzeí a galérií 2022 priniesla 
možnosť návštevníkovi pozrieť si naše stále expozície a výstavy v netradičnom večernom čase. Aj tento ročník bol obohatený o sprievodný program. 
Tento sme pripravili v spolupráci so Základnou umeleckou školou Nová Baňa a opäť nechýbala zaujímavá odborná prednáška reštaurátoriek 
pôsobiacich na VŠVU Ľ. Wehlend a S. Birkušovej, ktoré nám v roku 2019 zreštaurovali zástavu Jednoty Orla, pochádzajúcu z Hodruše-Hámrov. 
V letných mesiacoch sme pripravili dve večerné prehliadky, ktoré sa konali v prvú sobotu mesiaca. V prvej bola pripravená komentovaná prehliadka 
aktuálnej výstavy Skvosty z múzea a tiež hudobné klavírne vystúpenie. Počas druhej prehliadky sme sa sústredili na detského návštevníka a pripravili 
sme v rámci výstavy Veľké muzeálne pátranie. Po správnom zodpovedaní otázok si deti vyplnili tajničku a ten, kto ju vyplnil správne, dostal od nás rôzne 
propagačné materiály, či predmety vytlačené z 3D tlačiarne. Podujatie Zbierky zblízka predstavilo 10 zbierkových predmetov z rôznych odborov – tento 
rok to boli napríklad Model interiéru štálanského domčeka, stroj na výrobu zmrzliny či symbolické reťaze. Detské letné aktivity priniesli nezabudnuteľné 
zážitky pre desať detí z Novej Bane a blízkeho okolia. Deti sa veľa naučili, absolvovali prehliadku benediktínskeho kláštora, Hrnčiarskeho múzea, Múzea 
a bane Starovšechsvätých v Hodruši Hámroch, či vyrobili parádne heraldické štíty. Európsky týždeň mobility je vlajková kampaň Európskej komisie, 
ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra. Cieľom kampane je zvyšovanie povedomia o udržateľnej mestskej mobilite. Podporuje zmenu 
správania v prospech aktívnej mobility. Preto návštevníci, ktorí prišli do múzea v termíne 17-18. september inak ako autom, získali 50% zľavu zo 
vstupného. Novým tohtoročným podujatím bol Otvorený depozitár. Veľa návštevníkov lákajú tieto priestory „muzeálnych špajzí“, ktoré bežne nie sú 
dostupné. Za vopred stanovených podmienok a podpísaní záznamu o vstupe do tohto priestoru sa záujemci tohto podujatia dostali do oboch 
depozitných priestorov, kde im kurátorka vysvetlila princíp fungovania a uloženia zbierkových predmetov. Svetový deň cestovného ruchu sa konal 
opäť koncom septembra a pre návštevníkov bol voľný vstup do expozičných a výstavných priestorov múzea. Pre deti zo Základnej školy Jána Zemana 
bolo navyše vo výstave Skvosty z múza pripravené Veľké muzeálne pátranie, kde boli najrýchlejší pátrači odmenení propagačnými predmetmi múzea. 
Región Gron pripravil kvízy spojené so zaujímavosťami nášho regiónu. Počas celého dňa bol vo vstupných priestoroch umiestnený stánok 
s propagačnými predmetmi Regiónu Gron, Záverom SDCR bola beseda so spisovateľom a publicistom Petrom Valom, ktorého obľúbenou témou okrem 
iných je aj prvé slovenské auto vyrobené v dedinke Psiare známe pod názvom Drndička. Podujatie bolo podporené z ÚUFP vo výške 500 € od 
zriaďovateľa.  
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3. Kultúrno-spoločenské aktivity 
 
a) Vernisáže, koncerty, festivaly 

 

NÁZOV MIESTO TERMÍN POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV 
CELKOM 

 Z TOHO 
NEPLATIACI 

Z TOHO 
DETI A 
MLÁDEŽ 

Z TOHO 
ZAHRANIČNÍ 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO 

/ TRŽBY 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
AKTIVITU 

Z TOHO 
NÁKLADY 

KI 

Vernisáž Podoby  PM 
Nová 
Baňa 

25.3. 48* 48* 5 0 0,00 € 60,00 € 0,00 € 

Koncert Eugen 
Prochác  

PM 
Nová 
Baňa 

9.4. 32 0 6 0 160,00 € 80,00 € 0,00 € 

Koncert ZUŠ 
v rámci NMaG 

PM 
Nová 
Baňa 

14.5. 31** 31** 15 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Klavírny koncert 
E. Jarešová 

PM 
Nová 
Baňa 

2.7. 16*** 16*** 2 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vernisáž Premeny PM 
Nová 
Baňa 

18.8. 41* 41* 5 0 0,00 € 45,00 € 0,00 € 

Vernisáž Obrázok 
pre Darinku  

PM 
Nová 
Baňa 

24.8. 39* 39* 25* 0 0,00 € 45,00 € 0,00 € 

Finisáž Skvosty z 
múzea 

PM 
Nová 
Baňa 

30.9. 52* 52 0 0 0,00 € 800,00 € 0,00 € 

Vernisáž Moji 
susedia v Novej 

Bani  

PM 
Nová 
Baňa 

21.10. 52* 52 9 0 0,00 € 60,00 € 0,00 € 

Vernisáž 
Generácie na 

plátne 

PM 
Nová 
Baňa 

25.11. 43* 43 15 0 0,00 € 45,00 € 0,00 € 
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Spolu: 9 X X 32 0 6 0 160,00 € 80,00 € 0,00 € 

* návštevnosť vernisáží a finisáže je zahrnutá v návštevnosti výstavy  
**návštevnosť je zarátaná v podujatí Noc múzeí a galérií 2022 
*** návštevnosť je zarátaná v podujatí Večerná prehliadka júl 
V roku 2022 sme mali v múzeu celkovo 5 vernisáži k výstavám Podoby, Premeny, Obrázok pre Darinku, Moji susedia v Novej Bani a poslednou bola 
vernisáž obrazov Generácie na plátne. V tomto roku sa podarilo opäť zrealizovať koncert obľúbeného a známeho violončelistu Eugena Procháca. 
V rámci podujatí Noc múzeí a galérií nám žiaci a pedagógovia hudobného odboru zo Základnej umeleckej školy Nová Baňa pripravili pestré hudobné 
pásmo. Podujatie Večerná prehliadka sa tiež nieslo v znamení veľkého hudobného zážitku v podaní talentovanej klaviristky, študentky konzervatória 
Elenky Jarešovej, tiež absolventky ZUŠ Nová Baňa. Pri príležitosti 70. výročia založenia múzea sme usporiadali finisáž výstavy Skvosty z múzea, kde 
sme si pozvali rôznych spolupracovníkov, kolegov, sponzorov takýmto spôsobom sme toto jubileum oslávili. Podujatie nám finančne podporila firma Knauf 
Insulation s.r.o. Pri tejto príležitosti sme odhalili vo vstupných priestoroch pamätnú tabuľu zakladateľovi nášho múzea Antonovi Solčianskemu, ktorú nám 
sponzorsky vyrobilo Kamenárstvo Kocian Nová Baňa. Vyvinuli sme aktivitu na záchranu hrobového miesta zakladateľa, kde sme listom upozornili 
Technické služby mesta Nová Baňa, ktoré sa zaviazali tento hrob nezrušiť. Z ÚUFP BBSK určených na výročie založenia múzea sme dofinancovali 
konferenciu Mente et malleo, dali natočiť propagačné video a zrenovovali sme expozíciu Novobanské reflexie.  (konferencia – 430 €, video – 500 €, 
expozícia 1300 € - spolu: 2230 € - 230 € dofinancované z vlastných zdrojov).  
 
 
b) Špecializované kultúrno-spoločenské aktivity 

 

NÁZOV MIESTO TERMÍN POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV 
CELKOM 

 Z TOHO 
NEPLATIACI 

Z TOHO 
DETI A 
MLÁDEŽ 

Z TOHO 
ZAHRANIČNÍ 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO 

/ TRŽBY 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

NA 
AKTIVITU 

Z TOHO 
NÁKLADY 

KI 

Mikulášske čítanie PM 
Nová 
Baňa 

8.12. 34 34 34 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Mikulášske čítanie PM 
Nová 
Baňa 

9.12. 20 20 20 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Autorské čítanie 
Novobanské 
špacírky 2 

PM 
Nová 
Baňa 

16.12. 47 47 5 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spolu:2 X X 101 101 5 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Mikulášske čítanie – v decembri 2022 sme sa zapojili do podujatia Celé Slovensko číta deťom s podtitulom Mikulášske čítanie. Táto aktivita bola 
sprievodnou aktivitou k výstave Rok vo zvykoch slovenského ľudu. Detičky z materských škôl v Novej Bani si prezreli našu výstavu a následne sme im 
prečítali tri vianočné rozprávky. Za odmenu nám detičky zaspievali a zarecitovali pekné vianočné vinše a koledy. Na záver si pozreli naše pohyblivé modely 
Betlehemu a Jánošíkovej družiny z dielne novobanského rezbára Štefana Trnku. 
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Autorské čítanie Novobanské špacírky – v mesiaci december sa nám tiež podarilo zrealizovať podujatie s OZ Nova Montania, kde sa čítali tri kapitoly 
z brusu novej knihy Novobanské špacírky s podtitulom Ulicami mesta. Autori tu oboznámili čitateľov s časťami knihy i zaujímavým fotografickým 
materiálom, ktorý sa tu nachádza. Zároveň to bola prvá možnosť zakúpenia publikácie, ktorú mnohí čitatelia kupovali ako vďačný vianočný darček.  
 
 

4. Špecializované výchovno-vzdelávacie aktivity a kultúrno-spoločenské podujatia, ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt 
 

NÁZOV MIESTO TERMÍN POČET NÁVŠTEVNÍKOV 
CELKOM 

Čo je archeológia Gymnázium Františka Švantnera 
Nová Baňa 

9. 3. 25 

Krst knihy Levice – moje mesto Literárny klub Tekovskej 
knižnice v Leviciach 

25. 4. 64* 

Kvet kultúry Divadlo J. G. Tajovského, 
Zvolen 

12. 5. 300* 

Art for help Mesto Levice 15. 5. 70* 

Dodekova Nová Baňa Centrum voľného času Nová 
Baňa 

25. 5. 95 

Krst knihy Novobanské špacírky 1, 
Rínok a okolie 

OZ Nova Montania, PM, ZUŠ 
Nová Baňa 

28. 5. 85* 

Jubilejný koncert ZUŠ Nová Baňa Radničný park Nová Baňa 10. 6. 180* 

Vernisáž výstavy pri príležitosti 130. 
výročia založenia múzea 

Gemersko-malohontské 
múzeum Rimavská Sobota  

8. 9. 65* 

Spolu x x 884 

* odhadom 
 
Pre študentov Gymnázia F. Švantnera pripravil kurátor archeológ prednášku o archeológii, ktorá sa konala práve v ich domácom prostredí. Na krste knihy 
Levice moje mesto mala príhovor kurátorka PM, ktorá zároveň knihu recenzovala. Opäť obnovené podujatie Kvet kultúry bolo organizované Oddelením 
kultúry BBSK a potešilo všetkých pracovníkov v kultúre. Benefičnej akcii mesta Levice Art for help sme sa zúčastnili ako hostia. Dodekova Nová Baňa je 
tradičné podujatie, ktoré CVČ Nová Baňa organizuje každoročne. Z PM im poskytujeme historické podklady na ich témy. Kniha, ktorá bola vydaná 
v spolupráci OZ Nova Montania a Pohronského múzea, bola oficiálne uvedená na veľmi vydarenej akcii konanej v priestoroch ZUŠ Nová Baňa. Tak ako 
naše múzeum tak aj ZUŠ Nová Baňa oslavovala 70. výročie svojho založenia v priestoroch Radničného parku, kde odohrali nádherný koncert súčasní 
žiaci i absolventi ZUŠ. Na vernisáži pri príležitosti 130. výročia založenia sme boli podporiť našich kolegov a kamarátov v Rimavskej Sobote. 
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Fotodokumentácia a ostatná obrazová dokumentácia aktivít a zrealizovaných podujatí 
V roku 2022 bolo fotograficky zdokumentovaných 8 výstav o počte 245 digitálnych záznamov a z podujatí bolo vyhotovených 1366 digitálnych záznamov. 
Spolu za rok 2022 bolo z výstav a podujatí vytvorených 1611 digitálnych záznamov. 
 
 
IV. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 
Plánované vedeckovýskumné úlohy   

a) dlhodobé úlohy, stav rozpracovanosti  
b) začaté úlohy v hodnotenom roku 
c) plánované úlohy s ukončením v hodnotenom roku a skutočne ukončené úlohy v hodnotenom roku 

 

P. Č. NÁZOV ÚLOHY RIEŠITELIA TRVANIE 

(časové 
ohraničenie) 

ODBOR VÝSTUP 

(akvizícia, scenár 
expozície, scenár výstavy, 

článok v  odbornej tlači, iné) 

a)1 Výskum novobanských cintorínov Mgr. Katarína Konečná 
Mgr. Hana Zduchová 

2012-2022 História - dokončenie výskumnej 
správy 
- najstaršie hroby v cintoríne 
na Cintorínskej ulici 
spracované do kapitoly 
v publikácii Novobanské 
špacírky 2 
-úloha ukončená 

a)2 Dejiny zákonodarstva a súdnictva v Novej Bani Mgr. Hana Zduchová - História - pozastavená počas RD 
riešiteľky 

a3) Minulosť obce Župkov Mgr. Bc. Katarína Stredáková - História, 
etnológia 

-úloha sa posunula kvôli 
pandemickej situácii, nakoľko 
sa úloha vykonáva terénnym 
výskumom systémom Oral 
history 
- rozpracovaná výskumná 
správa 
- úloha pozastavená kvôli 
pandémii, plán dokončiť úlohu 
výskumnou správou v roku 
2023 

a4) Ján Lill Mgr. Bc. Katarína Stredáková 2018-2022 História - osobnosť a dielo Ján Lill, 
banský majster, staviteľ vodnej 
nádrže Tajch 
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- spracované do kapitoly 
v publikácii Novobanské 
špacírky 2 
-úloha ukončená 

a5) Jednota Orla a Jednota Sokola Mgr. Bc. Katarína Stredáková 2021-2023 História - rozpracovaná výskumná 
správa 
-čiastkové riešenie: 
spracované do kapitoly v 
publikácii Novobanské 
špacírky 2; prednáška 
o Jednote Orol v rámci 
prezentácie zreštaurovanej 
zástavy 
- prednáška 

a6) Spracovanie archeologických výskumov vo 
fonde Pohronského múzea 

Mgr. Rudolf Nádaskay 2021-2023 Archeológia - článok v odbornej tlači  
- prednáška pre verejnosť 

a7) Ornament na ľudových textíliách v Tekovskej 
župe 

Mgr. Alžbeta Kráľová 2021-2024 Etnografia - popularizačný článok 
- výskumná správa 
Cieľom práce je oboznámenie 
sa s ľudovými textíliami a ich 
dekorovaním a následné 
zhodnotenie výskytu rôznych 
druhov ornamentov a výšiviek 
na ľudových tkaninách v 
Tekovskej župe. 

a8) Vedomostný systém PM Mgr. Katarína Konečná 2021-2022 Muzeológia - archív zvukových záznamov 
- archív filmových záznamov 
- archív elektronických 
obrazových dokumentov 
- archív tematický 
-úloha ukončená: Boli 
položené základy 
vedomostného systéme, na 
ktorom sa dá stavať. 

c)1 Výročia 2023 Mgr. Bc. Katarína Stredáková 2022 História -štúdium dostupných 
materiálov a odbornej literatúry 
k danej téme 
-dva popularizačné články v 
Novobanských novinách  
-úloha ukončená 

c)2 Biele remeslo Mgr. Alžbeta Kráľová 2022 Etnografia - popularizačný článok v 
Novobanských novinách 
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-úloha ukončená 

c)3 Európski cestovatelia v Novej Bani na prelome 
18. a 19. storočia 

Mgr. Rudolf Nádaskay 2022 História -popularizačný článok v 
Novobanských novinách 
-úloha ukončená 

c)4 V pracovni Karola Dodeka Mgr. Bc. Katarína Stredáková 2022 História -štúdium dostupných 
materiálov a odbornej literatúry 
k danej téme 
-popularizačný článok v 
Novobanských novinách a na 
Facebooku 
-úloha ukončená 

c)5 Ako sa kedysi pralo Mgr. Alžbeta Kráľová 2022 Etnografia -popularizačný článok v 
Novobanských novinách 
-úloha ukončená 

c)6 Kosáky od praveku po stredovek Mgr. Rudolf Nádaskay 2022 Archeológia -popularizačný článok v 
Novobanských novinách 
-úloha ukončená 

c)7 Návšteva palatína v Novej Bani Mgr. Bc. Katarína Stredáková 2022 História -štúdium dostupných 
materiálov a odbornej literatúry 
k danej téme 
-popularizačný článok v 
Novobanských novinách  
-úloha ukončená 

c)8 Múzeum 70 ročné Mgr. Katarína Konečná 2022 História -štúdium dostupných 
materiálov a odbornej literatúry 
k danej téme 
-popularizačný článok v 
Novobanských novinách  
-úloha ukončená 

c)9 Potterov ohňový stroj Mgr. Rudolf Nádaskay 2022 História -popularizačný článok v 
Novobanských novinách 
-úloha ukončená 

c)10 Rozkvety Kvety Mgr. Alžbeta Kráľová 2022 História -popularizačný článok v 
Novobanských novinách 
-úloha ukončená 
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V. ODBORNÁ, KONZULTAČNÁ A METODICKÁ ČINNOSŤ 
Pracovníci PM v roku 2022 pokračovali v poskytovaní metodickej pomoci a konzultácií pre verejnosť, predovšetkým študentom pri ich bakalárskych, 
diplomových, seminárnych či iných prácach, ako aj pre bádateľov pri ich výskumnej činnosti. Počet poskytnutých bibliografických a faktografických 
informácií a materiálu bolo 607 pre 27 osôb. Bádateľom a študentom boli poskytnuté údaje o histórii miest a obcí, montánnej histórii, pomocných vedách 
historických, etnografii, umení, architektúre, archeológií, remeslách, školstve, divadle, poézii či osobnostiach Novej Bane. Dopĺňali sa a triedili získané 
materiály z rôznych oblastí zameraných na okolité obce, významné osobnosti, remeslá, udalosti, výstavy, pamiatky atď. Tieto boli poskytnuté hlavne pre 
študentov vysokých a stredných škôl a taktiež iným záujemcom podľa požiadaviek. 
Odbornú pomoc sme poskytovali tiež mestu a obciam pri spracovaní materiálov k projektom, týkajúcich sa pamiatok, cestovného ruchu, pri výročiach, 
prípadne korektúrami či posudzovaním nimi vydávaných materiálov podľa požiadaviek z ich strany. 
Pokračovali sme v digitalizácii archívnych materiálov a kroník, napr. sme fotografovali Kroniku Vojšínskej chaty.  
K odbornej činnosti patrí aj správa Fotoarchívu múzea (archív historických fotografií pozostávajúci z archívu negatívov, archívu pozitívov a elektronického 
archívu). Tento je spracovávaný postupne aj do elektronickej evidencie, na čo využívame softvér BACH ProArchiv. Začali sme najprv so spracovávaním 
klasických negatívov a diapozitívov, ktorých máme k 31.12. 2022 spracovaných 6 365. Z toho počas roka 2022 bolo spracovaných ďalších 400 ks 
záznamov. 
Pri rozpracovaných dokumentáciách nášho regiónu sme v roku 2022 dopĺňali: 
 - chronologický zoznam novobanských richtárov, mešťanostov, predsedov MNV a primátorov od 14. storočia 
 - abecedný register volených funkcionárov a zamestnancov mesta od 14. storočia  
 - abecedný register remeselníkov, učiteľov, lekárov, právnikov, banských úradníkov a ďalších povolaní od 14. storočia 
 - tematický elektronický obrazový archív podľa obcí našej oblasti pôsobnosti  

- spracovanie registra obchodníkov, remeselníkov a pracovníkov služieb v roku 1892  
Pre rozvoj cestovného ruchu sme: 

- pokračovali v spolupráci s OOCR Región Gron 
- poskytli podklady pre nimi vydávané materiály a robili korektúry a pripravili spoločné podujatie k SDCR. 
- aktívne sme sa propagovali aktivity OZ Nová Baňa, ktoré sú zamerané na záchranu archeologickej lokality Althandel (strojovne Potterovho stroja)  

 
V roku 2022 sme poskytli konzultácie najmä k nasledovným témam:  
- dejiny Novej Bane 
- archeologické lokality regiónu 
- kláštor v Hronskom Beňadiku 
- hnuteľné pamiatky v Kostole Narodenia Panny Márie v Novej Bani 
- Kostol sv. Alžbety 
- Potterov stroj 
- banícke svietidlá  
- Súsošie sv. Trojice 

-radnica 
-banícka kaplnka 
-Pútnické miesto Kohútovo 
-Lipa Karola Dodeka 
-Milan Rastislav Štefánik 
-typické recepty z Novej Bane 
-Pohronské strojárne Hliník nad Hronom 
-Artykuly 
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- numizmatika 
- sklárstvo 
- ľudové zvyky 
- továreň Sandrik 
- mlynské kamene 
- Radničný park 
– historické vyobrazenia budovy bývalého mestského hostinca 
- betlehemy 
- baníctvo  
- Althandel – história i súčasnosť, najmä riešenie areálu Althandel 
- mestský hrad a opevnenie Novej Bane 
- hrad Revište 

- mlynárstvo 
- ZUŠ 
- zdravotníctvo 
- sklárstvo 
- richtári 
- divadlo 
- stravovanie 
- VDI Kveta 
- erby 
- fajky 
- ľudová výšivka 
a ďalšie.  

 
VI. EDIČNÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 
Edičná činnosť 

TITUL NÁKLAD (POČET KS) DRUH TITULU CELKOVÉ NÁKLADY Z TOHO NÁKLADY KI 

Podoby  15 Drobná tlač  40,00 € 20,00 € 

Vo svete starých kníh  3 Drobná tlač 4,50 € 4,50 € 

Veľkonočné vajíčko  3 Drobná tlač 4,50 € 4,50 € 

Otec a syn: Dodekovci 15 Drobná tlač 40,00 € 40,00 € 

Rozkvitnutá lúka 3 Drobná tlač 4,50 € 4,50 € 

Noc múzeí a galérií  7 Drobná tlač 25,00 € 25,00 € 

Ide kováč na vandrovku 3 Drobná tlač 4,50 € 4,50 € 

Skvosty z múzea 146 Drobná tlač 264,00 € 264,00 € 

Katalóg k výstave Skvosty z múzea 400 Drobná tlač 1000,00 € 1000,00 € 

Premeny  15 Drobná tlač 40,00 € 20,00 € 

Večerná prehliadka júl 7 Drobná tlač 25,00 € 25,00 € 

Večerná prehliadka august  7 Drobná tlač 25,00 € 25,00 € 

Ušime si zvieratko  3 Drobná tlač 4,50 € 4,50 € 

Obrázok pre Darinku  15 Drobná tlač 40,00 € 20,00 € 

Zbierky zblízka 3 Drobná tlač 4,50 € 4,50 € 

DEKD 3 Drobná tlač 4,50 € 4,50 € 

Mente et malleo  1585 Drobná tlač 1160,00 € 1160,00 € 

SDCR 39 Drobná tlač 80,00 € 80,00 € 

Letáky Zaujímavosti Novej Bane a okolia  700 Drobná tlač 250,00 € 250,00 € 

Otvorený depozitár 3 Drobná tlač 4,50 € 4,50 € 

Moji susedia v Novej Bani 15 Drobná tlač 40,00 € 40,00 € 

Rok vo zvykoch slovenského ľudu 85 Drobná tlač 164,00 € 164,00 € 
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Generácie na plátne  15 Drobná tlač 40,00 € 40,00 € 

Spolu 3090 x 3269, 00 € 3209,00 € 

Komentár: Najviac propagačného materiálu sa pripravilo na konferenciu Mente et malleo, kde sme dávali tlačiť plagáty, pozvánky, bannery, tašky, perá 
a iné materiály.  
Prehľad publikačnej činnosti  

 
V oblasti publikačnej a propagačnej činnosti uvádzame okrem publikovaných odborných príspevkov a článkov v odbornej tlači aj všetky propagačné 
príspevky v médiách agentúrach i na webe a FB i popularizačné články pre verejnosť, ktoré uverejňujeme v každom čísle mesačníka Novobanské noviny, 
čím informujeme verejnosť prístupnou formou o výsledkoch našej výskumnej činnosti. Neuvádzame ich podľa druhov titulov, ale v približnom 
chronologickom poradí. Vôbec tu neuvádzame rozpracované autority publikované v systéme ESEZ pri spracovaní zbierkových predmetov.  
Spolu sme vytvorili 198 príspevkov na sociálnu sieť Facebook. Pre zaujímavosť: vďaka našej aktivite aj atraktivite príspevkov stránka PM na FB má k 31. 
12. 2022 približne 1684 sledovateľov a na sociálnej sieti Instagram 44 sledovateľov.  

 

NÁZOV TITULU ČLÁNKU 

KATEGÓRIA 
(monografia, kapitola 
v  monografii, štúdia, 

článok v  odbornej tlači, 
popularizačný článok, 

recenzia) 

PUBLIKOVANÉ KDE, KEDY / 
PREZENTOVANÉ NA KONFERENCII, 

SEMINÁRI A POD. 

ZADANÉ DO TLAČE / 
ČASOPIS, ZBORNÍK, 

MONOGRAFIA A  POD. 

„Artykule“ banícky fašiangový poriadok (1676 a nasl.) Kapitola v monografii 
Monografia Pamiatky baníctva v Novej Bani 
(P. Konečný, P. Pauditš, K. Konečná) 

Pripravené do tlače 

Zobrazenia fašiangového baníckeho sprievodu, 
drevené banícke insígnie a ďalšie rekvizity baníckeho 
fašiangu /zo zbierkového fondu Pohronského múzea/ 

Kapitola v monografii 
Monografia Pamiatky baníctva v Novej Bani 
(P. Konečný, P Pauditš, K. Konečná) 

Pripravené do tlače 

Slávnostné banícke insígnie a klenot baníckej zástavy 
(18.-19. stor.) 

Kapitola v monografii 
Monografia Pamiatky baníctva v Novej Bani 
(P. Konečný, P Pauditš, K. Konečná) 

Pripravené do tlače 

Novobanské špacírky II., Ulicami mesta 
Popularizačná 
publikácia 

Novobanské špacírky II , Ulicami mesta (K. 
Konečná, K. Stredáková, R. Nádaskay) 

Vydané 12/2022 

Výročia 2022 Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 1 25.12.2021 

Biele remeslo Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 2 25.1.2022 

Nová Baňa na prelome 18. a 19. storočia očami 
zahraničných cestovateľov 

Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 3 25.2.2022 

V pracovni Karola Dodeka Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 4 25.3.2022 

Ako sa kedysi pralo Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 5 25.4.2022 

Kosáky od praveku po stredovek Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 7 25.5.2022 

Návšteva palatína v Novej Bani Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 7 25.6.2022 

Atmosférický parný stoj Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 9 25.8.2022 

Múzeum 70 ročné Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 10 25.7.2022 

Mente et malleo Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 10 25.9.2022 

Rozkvety Kvety Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 11 25.10.2022 
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Výročia 2023 I. Popularizačný článok Novobanské noviny roč. XXXI, č. 12 25.11.2022 

Levice Moje mesto Recenzia Levice moje mesto (Csaba Tolnai) Vydané 4/2022 

Zreštaurovaná zástava Jednoty Orla – prezentácia 
zástavy 

Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea 11.5.2022 

Ako nové – 10 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Ukryté v depozite – 16 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Vedeli ste, že... – 10 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Zaujímavosti z minulosti – 11 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Etnografické príspevky – 10 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Z histórie tlače a fotografie - 4 príspevky Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

V knižnici Pohronského múzea – 22 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Archeológia –16 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Archeologická abeceda – 2 príspevky Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Naše výstavy- 8 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Čo sa nám podarilo – 1 príspevok Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Remeslá v Novej Bani – 8 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Medzinárodné dni – 3 príspevky Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Pozývame Vás na... 65 príspevkov Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

Príspevky na FB PM bez zaradenia do rubrík – 11 
príspevkov  

Popularizačný príspevok Facebook Pohronského múzea celoročne 

 
 
Prehľad propagačnej činnosti 
 

NÁZOV TITULU ČLÁNKU, RESP. RELÁCIE V RTVS 
KATEGÓRIA 

(relácia, tlačová správa, 
plagát, pozvánka) 

PUBLIKOVANÉ/ODVYSIELANÉ KDE, 
KEDY 

ZADANÉ DO 
TLAČE/PRIPRAVENÉ NA 
ODVYSIELANIE 

Vo svete starých kníh  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 9.3.  

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 9.3.  

 Správa o podujatí 

FB stránky: 24.3.; 29.4.;23.6. Pohronské 
múzeum, Nová baňa, Žarnovica, Kľakovská 
rodina, Kľakovská dolina, tekovská breznica 
no 1, Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 10. -11.3.  

Podoby  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 25.3.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 25.3.  

 Tlačová správa www.novabana.sk 25.3.  

 Pozvánka https://djgt.sk/vikendy-pre-ukrajinu/  

 Tlačová správa www.regiongron.sk 28.3.  

http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.novabana.sk/
http://www.regiongron.sk/
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 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 25.3.  

 Správa o výstave 
Novobanský rozhlas 27.3. – 30.3 
                                  23.6. - 27.6. 

 

 Správa o výstave 

FB stránky: 24.3.; 29.4.;23.6. Pohronské 
múzeum, Nová baňa, Žarnovica, Kľakovská 
rodina, Kľakovská dolina, tekovská breznica 
no 1, Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Tlačová správa Novobanské noviny máj  

 Správa o výstave www.slovenskycestovatel.sk 28.3.  

Kachlice a kachliarstvo vo fonde PM Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 25.3.  

 Správa o podujatí www.muzped.zms.sk 25.3.  

 Správa o podujatí 

FB stránky: 16.3.; 31.3. Pohronské múzeum, 
Nová baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 28. -30.3.  

Otec a syn: Dodekovci  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 1.4.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 1.4.  

 Tlačová správa www.novabana.sk 1.4.  

 Upútavka k výstave Rádio Regina 31.3.  

 Tlačová správa www.regiongron.sk 2.4.  

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 1.4.  

 Správa o výstave 
Novobanský rozhlas 1.4. – 6.4. 
                                  20.6. - 22.6. 

 

 Tlačová správa Novobanské noviny máj  

 Správa o výstave 

FB stránky: 1.4.; 3.4.;17.6. Pohronské 
múzeum, Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská 
rodina, Kľakovská dolina, tekovská breznica 
no 1, Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o výstave www.slovenskycestovatel.sk 10.5.  

Noc múzeí a galérií  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 6.5.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 6.5.  

 Tlačová správa www.nmag.sk 10.5.  

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 10.5.  

 Správa o podujatí www.slovenskycestovatel.sk 10.5.  

 Správa o podujatí www.slovakia.travel.sk 10.5.  

 Správa o podujatí www.regiongron.sk 10.5.  

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 9. – 13.5.  

http://www.muzped.zms.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.novabana.sk/
http://www.regiongron.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.nmag.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.slovakia.travel.sk/
http://www.regiongron.sk/
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 Správa o podujatí 

FB stránky: 10.5.;13.5. Pohronské múzeum, 
Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o podujatí 
Rozhlasy obcí: Tekovská Breznica, Malá 
Lehota, Veľká Lehota, Hronský Beňadik, 
Župkov, Horné Hámre, Hodruša-Hámre 

 

Skvosty z múzea  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 1.7.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 1.7.  

 Tlačová správa www.novabana.sk 1.7.  

 Tlačová správa www.regiongron.sk 4.7.  

 Tlačová správa www.obecne-noviny.sk 1.7.  

 Správa o výstave www.slovenskycestovatel.sk 4.7.  

 Tlačová správa www.tasr.sk 30.6.  

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 30.6.  

 Správa o výstave 

FB stránky: 30.6.; 1.7.; 13.7.;24.7.;30.9. 
Pohronské múzeum, Nová Baňa, Žarnovica, 
Kľakovská rodina, Kľakovská dolina, 
tekovská breznica no 1, Stredné pohronie, 
Rudno nad Hronom, Region Gron 

 

 Banner k výstave Kollárova ulica Nová Baňa  

 Banner k výstave Bystrická ulica Žarnovica  

 Banner k výstave Bernolákova ulica Nová Baňa  

 Správa o výstave 
Novobanský rozhlas 4.7. – 8.7. 
                                  26.9. - 30.9. 

 

 Správa o výstave 
Žiarsko-Štiavnicko-Žarnovicko, č. 29/22 z 23. 
7. 2022 

 

 Tlačová správa Novobanské noviny august  

Premeny  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 8.7.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 8.7.  

 Tlačová správa www.novabana.sk 8.7.  

 Tlačová správa www.regiongron.sk 8.7.  

 Správa o výstave www.slovenskycestovatel.sk 11.7.  

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 8.7.  

 Správa o výstave 

FB stránky: 5.7.; 16.9.. Pohronské múzeum, 
Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o výstave Novobanský rozhlas 11.7. – 15.7.  

http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.novabana.sk/
http://www.regiongron.sk/
http://www.obecne-noviny.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.tasr.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.novabana.sk/
http://www.regiongron.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.muzped.zms.sk/


48 
 

                                  15.9. - 17.9. 

 Tlačová správa Novobanské noviny august  

Večerná prehliadka júl  Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 27.6.  

 Správa o podujatí www.muzeum.sk 27.6.  

 Správa o podujatí www.muzped.zms.sk 27.6.  

 Správa o podujatí 

FB stránky: 27.6.;1.7. Pohronské múzeum, 
Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 27.6. – 1.7.  

 Správa o podujatí 
Rozhlasy obcí: Tekovská Breznica, Brehy, 
Malá Lehota, Veľká Lehota, Hronský 
Beňadik, Župkov, Horné Hámre 

 

Večerná prehliadka august  Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 1.8.  

 Správa o podujatí www.muzeum.sk 1.8.  

 Správa o podujatí www.muzped.zms.sk 1.8.  

 Správa o podujatí 

FB stránky: 1.8.;5.8. Pohronské múzeum, 
Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 1.8. – 5.8.  

 Správa o podujatí 
Rozhlasy obcí: Tekovská Breznica, Brehy, 
Malá Lehota, Veľká Lehota, Hronský 
Beňadik, Župkov, Horné Hámre 

 

Ušime si zvieratko Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 6.7.  

 Správa o podujatí www.muzeum.sk 6.7.  

 Správa o podujatí www.muzped.zms.sk 6.7.  

 

Správa o podujatí FB stránky: 6.7.;11.7. Pohronské múzeum, 
Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 6.7. – 12.7.  

Zbierky zblízka Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 18.8.  

 Správa o podujatí www.muzeum.sk 18.8.  

 Správa o podujatí www.muzped.zms.sk 18.8.  

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 18.8. – 20.8.  

 
Správa o podujatí FB stránky: 17.8. Pohronské múzeum, Nová 

Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
 

http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/


49 
 

Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

Workshopy OVERPAINTING, SCRATCHART, Koláž 
inak 

Správy o podujatí 
www.pohronskemuzeum.sk 26.7., 7.8., 1.8.  

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas  

 

Správa o podujatí FB stránky: 26.7.;7.8.;1.8. Pohronské 
múzeum, Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská 
rodina, Kľakovská dolina, tekovská breznica 
no 1, Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

Obrázok pre Darinku  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 25.8.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 25.8.  

 Tlačová správa www.novabana.sk 25.8.  

 Tlačová správa www.regiongron.sk 26.8.  

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 25.8.  

 Správa o výstave www.slovenskycestovatel.sk 30.8.  

 Tlačová správa www.obrazokpredarinku.sk 22.8.  

 Správa o výstave Novobanské noviny september  

 

Správa o výstave FB stránky: 21.8.;26.8.;22.9. Pohronské 
múzeum, Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská 
rodina, Kľakovská dolina, tekovská breznica 
no 1, Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o výstave Novobanský rozhlas 26.8. – 30.8.  

Prednášky v rámci série DEKD Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 2.9.  

 Správa o podujatí www.muzeum.sk 2.9.  

 Správa o podujatí www.muzped.zms.sk 2.9.  

 

Správa o podujatí FB stránky: 1.9.;6.9.;29.9. Pohronské 
múzeum, Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská 
rodina, Kľakovská dolina, tekovská breznica 
no 1, Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

Svetový deň cestovného ruchu Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 19.9.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 19.9.  

 Správa o podujatí www.regiongron.sk 20.9.  

 Správa o podujatí www.novabana.sk 20.9.  

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 20. – 27.9.  

 Správa o podujatí 
Žiarsko-Štiavnicko-Žarnovicko, č. 38/22 z 24. 
9. 2022 

 

http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.novabana.sk/
http://www.regiongron.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.obrazokpredarinku.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.regiongron.sk/
http://www.novabana.sk/
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 Správa o podujatí 

FB stránky: 21.9.;26.9. Pohronské múzeum, 
Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

Moji susedia v Novej Bani  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 26.9.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 26.9.  

 Tlačová správa www.novabana.sk 30.9.  

 Tlačová správa www.regiongron.sk 30.9.  

 Správa o výstave www.slovenskycestovatel.sk 30.9.  

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 26.9.  

 Správa o výstave 

FB stránky: 27.9.; 18.11.. Pohronské 
múzeum, Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská 
rodina, Kľakovská dolina, tekovská breznica 
no 1, Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o výstave 
Novobanský rozhlas 27.9. – 30.9. 
                                  15.11. - 18.11. 

 

 Tlačová správa Novobanské noviny november   

Rok vo zvykoch slovenského ľudu  Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 10.10.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 10.10.  

 Tlačová správa www.novabana.sk 11.10.  

 Tlačová správa www.regiongron.sk 11.10.  

 Tlačová správa www.slovenskycestovatel.sk 10.10.  

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 10.10.  

 Správa o výstave 

FB stránky: 10.10.; 13.12;23.12. Pohronské 
múzeum, Nová Baňa, Žarnovica, Kľakovská 
rodina, Kľakovská dolina, tekovská breznica 
no 1, Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o výstave Novobanský rozhlas 10.10. – 13.10.  

 Banner k výstave Bernolákova Nová Baňa  

 Banner k výstave Námestie Sv. Alžbety Nová Baňa  

 Správa o výstave Novobanské noviny november   

 Správa o výstave 
Žiarsko-Štiavnicko-Žarnovicko, č. 44 
4.11.2022 

 

 Reportáž RTVS Čo budeme robiť 3.12.  

Maľovaný tanier Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 7.11.  

 Správa o podujatí www.muzped.zms.sk 8.11.  

 Správa o podujatí 
FB stránky: 7.11. Pohronské múzeum, Nová 
Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 

 

http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.novabana.sk/
http://www.regiongron.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.novabana.sk/
http://www.regiongron.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
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Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 11.11. – 16.11.  

Generácie na plátne Tlačová správa www.pohronskemuzeum.sk 25.11.  

 Tlačová správa www.muzeum.sk 25.11.  

 Tlačová správa www.novabana.sk 25.11.  

 Tlačová správa www.regiongron.sk 25.11.  

 Tlačová správa www.slovenskycestovatel.sk 28.11.  

 Tlačová správa Novobanské noviny december   

 Tlačová správa www.muzped.zms.sk 28.11.  

 Správa o výstave 

FB stránky: 25.11.;Pohronské múzeum, Nová 
Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o výstave Novobanský rozhlas 28.11. – 30.11.  

Vianočný list Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 30.11.  

 Správa o podujatí www.muzped.zms.sk 30.11.  

 Správa o podujatí 

FB stránky: 30.11. Pohronské múzeum, Nová 
Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 1.12. – 7.12.  

Slovenské tradície adventného obdobia Správa o podujatí www.pohronskemuzeum.sk 25.11.  

 Správa o podujatí www.teraz.sk 13.12.  

 Správa o podujatí www.spravydnes.sk 13.12.  

 Správa o podujatí 

FB stránky: 2.12.;Pohronské múzeum, Nová 
Baňa, Žarnovica, Kľakovská rodina, 
Kľakovská dolina, tekovská breznica no 1, 
Stredné pohronie, Rudno nad Hronom, 
Region Gron 

 

 Správa o podujatí Novobanský rozhlas 8. – 13.12.  

 
 
 
 
 
 

http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzeum.sk/
http://www.novabana.sk/
http://www.regiongron.sk/
http://www.slovenskycestovatel.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.muzped.zms.sk/
http://www.pohronskemuzeum.sk/
http://www.teraz.sk/
http://www.spravydnes.sk/
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VII. MÚZEJNÁ / GALERIJNÁ KNIŽNICA 

UKAZOVATEĽ SKUTOČNOSŤ 

Prírastky za rok 
prír. č. 132 

ks 128+4(ST)* 

Kúpa 
prír. č. 6 

ks 6 

Dar 
prír. č. 126 

ks 122+4(ST)* 

Výmena / zámena 
prír. č. 0 

ks 0 

Úbytok za rok 
prír. č. 0 

ks 0 

Celkový počet k 31.12.2021 
prír. č. 4256 

ks 4040+216(ST)* 

Celkový počet k 31.12.2022 
prír. č. 4388 

ks 4168+220(ST)* 

Návštevníci počet 27 

Výpožičky prezenčne počet 69+383** 

Výpožičky absenčne počet 155 

* stará tlač do roku 1918 
** materiál mimo knižničného fondu – archívny, mapy, plány, ... 
Komentár: Odborná knižnica PM je riadne registrovaná na MK SR a funguje pod špeciálnymi knižnicami. Slúži primárne odborným pracovníkom múzea, 
ale od roku 1988 poskytuje aj služby pre verejnosť a to bezplatne. Za rok 2022 sa knižnica obohatila o 132 knižných prírastkov. Knihy sa získavali najmä 
darom ale aj kúpou. Darom sme získali 126 kníh, z toho 4 kusy starých tlačí do roku 1918. Kúpou sme nadobudli 6 kníh. Celkový počet kníh činí 4168 
kusov a starých tlačí 220 kusov. Okrem toho spravujeme aj periodickú tlač. Nové publikácie sa priebežne evidovali do programu – knižničného systému 
DAWINCI a tiež v programe Microsoft Excel. V roku 2022 boli postupne upravované aj staré záznamy skonvertované z programu Bach. Žiadne knihy sa 
nevyraďovali a ani nevymieňali.Návštevníkom knižnice bola aj v roku 2022 venovaná maximálna pozornosť a ústretovosť. Knižnicu v tomto roku navštívilo 
27 čitateľov. Hlavnými návštevníkmi knižnice boli študenti, ktorí potrebovali získať informácie do svojich seminárnych, záverečných a iných prác. Čitateľom 
bola podľa potreby poskytovaná odborno-metodická pomoc, študijné materiály a literatúra, ktorú je možné vypožičať alebo preštudovať v knižnici. 
Absenčne sa vypožičalo 155 kníh a prezenčne 69. Okrem toho 383 kusov študijného materiálu mimo knižničný fond. Jedná sa hlavne o archivované 
články z rôznych periodík, archívny materiál či historické mapy. Knižnica okrem odbornej literatúry a starých tlačí spravuje aj historické mapy, archívne 
dokumenty z histórie regiónu a deponuje staršie kroniky iných subjektov, napr. inštitúcií, spoločenských organizácií a pod. Kroniky sú u nás aj 
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digitalizované, v záujme ich uchovania v prípade zničenia, alebo straty originálu. V rámci knižnice PM je budované oddelenie regionálnej literatúry, kde je 
dokumentovaná Nová Baňa a obce našej záujmovej oblasti. Dopĺňané sú tiež zoznamy miestnych a pomiestnych názvov, nárečových výrazov, richtárov 
a radných, významných osobností regiónu, prícestných krížov a kaplniek, databáza ľudových a baníckych piesní, informácie o obciach regiónu a pod. 
VIII. NÁVŠTEVNOSŤ A VSTUPNÉ 
V roku 2022 navštívilo výstavy a expozície múzea spolu 3337 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ návštevnosti sa nám nepodarilo napriek našej enormnej 
snaha naplniť. Výstavy boli propagované cez viaceré médiá (miestny rozhlas, FB, celoslovenské programy rádia Regina,...). Cestovný ruch v meste nie 
je natoľko rozvinutý, aby iba múzeum prilákalo dostatočný počet návštevníkov. Podotýkame, že mesto Nová Baňa nie je okresné mesto a má neustále 
klesajúcu demografickú krivku. Školy nás navštevovali tento rok pomenej, nakoľko po ťažkých koronových rokoch potrebovali dobehnúť zmeškané. Navyše 
školy nemohli v našej inštitúcii využiť kultúrne poukazy, ako tomu boli v minulých rokoch, nakoľko sme nemohli akceptovať podmienky zo strany MK SR 
na ich preplatenie. Na začiatku roka 2022 platili aj obmedzenia pri vstupe do KI – povolený vstup mali len očkovaní.   
Nakoľko nepriaznivá sociálna situácia obyvateľstva, ktorá bola tento rok poznačená viacerými prepúšťaniami a epidemiologickou situáciou, vedie k apatii 
a znižovaniu záujmu o kultúru a vzdelanie, naďalej im chceme ponechať možnosť bezplatne navštíviť múzeum počas niektorých vybraných kultúrnych 
podujatí, či Dňa otvorených dverí, alebo DKD. Neplatiaci boli u nás aj klienti DSS a DoD a DD a tiež darcovia ZP či vystavujúci autori. 
 
a) Návštevnosť expozícií a výstav 

POČET NÁVŠTEVNÍKOV EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV SPOLU  ROK 2021 ROK 2022 

2651 3283 

Z toho neplatiaci návštevníci  1164 1032 

Príjem zo vstupného / tržby 3469,30 € 4449,05 € 

 
Na vstupnom na naše stále expozície a výstavy sme v roku 2022 vybrali 4449,05 €, čo je nárast oproti roku 2021.  
 
b) Návštevnosť výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí 
 

POČET NÁVŠTEVNÍKOV VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH 
A KULTÚRNO-SPLOČENSKÝCH PODUJATIACH SPOLU  

ROK 2021 ROK 2022 

334 1028 

Z toho neplatiaci návštevníci 163 435 

Príjem zo vstupného / tržby 730 1896,50 € 
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Komentár: Celkový počet návštevníkov Pohronského múzea na expozíciách, výstavách, kultúrno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach bol 
za rok 2022 - 4311 návštevníkov. 
 
Celkovo sa na vstupnom na výstavy, expozície, podujatia vybralo vstupné vo výške 6345,55 €. 
IX. GRANTY A DOTÁCIE  
 
V roku 2021 sme sa v dotačnom systéme FPU zapojili aj do podprogramu 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá, v ktorom sme  žiadali 
financie na konferenciu Mente et malleo pripravovanú k 300. výročiu postavenia Potterovho stroja v  Novej Bani a vydanie publikácie z nej. Celková suma 
projektu je 9 100 €, žiadaná suma je 7 490 €. Projekt má 20 % spoluúčasť. Keďže nám bolo z FPU schválených „len“ 2000 €, museli sme zmeniť naše 
nároky a vypustiť z projektu vydanie zborníka, ktorý v roku 2023 plánujeme vydať aspoň elektronicky. Projekt bol spolufinancovaný z strany BBSK – 
financie z balíka určeného na výročie múzea – 430 €. Zvyšok sumy sme hradili z vlastných prostriedkov 230 €. 
Najväčším projektom, ktorý sme v roku 2021 vypracovali a v roku 2022 sme ho stále dovysvetľovávali MK SR, je projekt s názvom Zvýšenie kvality 
poskytovaných služieb v jedinej vulkanologickej expozície na Slovensku, celková suma: 146 365, 92 €, ktorý bol podaný do Integrovaného regionálneho 
operačného programu - MK SR a MIIRI SR. Projekt rieši vynovenie a modernizovanie jedinej vulkanologickej expozície na Slovensku. Požadovaná výška 
dotácie je 138 365,92 €, pričom zastupiteľstvo BBSK nám schválilo sumu 8 000 € na dofinancovanie. Projekt bol úspešný a v novembri 2022 bola 
podpísaná zmluva s ministerstvami. V roku 2023 bude projekt realizovaný.   
V roku 2022 sme vypracovali projekt na reštaurovanie oltárneho obrazu Kristus na hore Olivovej na FPU. Projekt sme podali naraz obe etapy, ktoré by 
spolu stáli 8 830 €. Schválené nám boli financie len v hodnote 2000 €, preto sme realizovali len prvú etapu. Bola dofinancovaná z ÚUFP na konzervátorskú 
dielňu z BBSK v sume 3270 €. V decembri 2022 sme projekt podali opäť, aby sme mohli zrealizovať druhú etapu reštaurovania. Celková cena druhej 
etapy je 3560 €, spolufinancovanie je 20 %.  
Na FPU sme podali projekt aj do podprogramu 5.2.2 Akvizícia múzeí. Žiadali sme financie na nákup dámskeho kožúška vyrobeného novobanskou 
kožušníčkou Annou Suchou. Projekt bol schválený. Celková cena kožúška je 2 200 €, FPU nám schválil sumu 1500 €, spolufinancovanie zo strany BBSK 
je 700 €. V tomto projekte ešte stále čakáme na podpis zmluvy zo strany FPU, ako aj na schválenie financií zo strany nášho zriaďovateľa.  
Ešte v roku 2022 bol vypracovaný a predložený projekt na dobrovoľnícku činnosť na ÚPSVaR, ktorý sa týkal jednej pracovnej sily. Bol schválený, pričom 
mesačný príspevok dobrovoľníkovi vyplácal priamo ÚPSVaR, my sme hradili iba poistné za zamestnanca pre prípad úrazu. Preto v tabuľke ako 
požadovaná dotácia figuruje 0*. Projekt bol schválený na 6 mesiacov, ale po nájdení si trvalého pracovného miesta uchádzačky bol už po týždni ukončený.  
Projekty podávame v menšom počte, nakoľko v prípade nižšieho schváleného grantu je problém s jeho dofinancovaním. V rozpočte PM sa na spoluúčasť 
na väčších, resp. na väčšom množstve menších projektov, nenachádza dostatok prostriedkov.  
 
a) Vypracované a predložené projekty v roku 2022  (Dotačný systém MK SR, Fond na podporu umenia, a iné...) 
 

NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE POŽADOVANÁ VÝŠKA DOTÁCIE / 
GRANTU V EUR 

PRÍJEMCA ŽIADOSTI PROJEKTU 

Oltárny obraz Kristus na hore Olivovej (celková suma: 8 830 €) 7 030 FPU 

Kožúšok z Novej Bane (celková suma: 2200 €) 1 760 FPU 

Oltárny obraz Kristus na hore Olivovej – 2. etapa (celková 
suma: 3 560 €) 

2 840 FPU 



55 
 

Spolu: 11 630 x 

 
 
 
b) Úspešné  projekty (Dotačný systém MK SR, Fond na podporu umenia a iné...)- úspešné projekty, ktoré boli získané v roku 2021 - presun čerpania 
do roku 2022 
 
 
 

NÁZOV PROJEKTU POŽADO-
VANÁ 

VÝŠKA 
DOTÁCIE / 
GRANTU  

V EUR 

SCHVÁLENÁ 
VÝŠKA 

DOTÁCIE / 
GRANTU        

V EUR 

ČERPANIE 
V ROKU 

2021 

PRESUN 
ČERPANIA 
DO ROKU 

2022 / 
z toho 

čerpané 
v r. 2022 

SPOLUFI-
NANCO-
VANIE KI 

SPOLUFI-
NANCOVA-
NIE BBSK 

POSKYTOVATEĽ 
DOTÁCIE / 
GRANTU 

        

Spolu        

 
 
c) Úspešné  projekty - získané v danom roku  (Dotačný systém MK SR, Fond na podporu umenia a iné...) 
 

NÁZOV PROJEKTU POŽADO-
VANÁ 

VÝŠKA 
DOTÁCIE / 
GRANTU  

V EUR 

SCHVÁLENÁ 
VÝŠKA 

DOTÁCIE / 
GRANTU       

V EUR 

ČERPANIE 
V ROKU 

2022 

PRESUN 
ČERPANIA 
DO ROKU 

2023 

SPOLUFI-
NANCOVA-

NIE KI 

SPOLUFI-
NANCOVA
-NIE BBSK 

POSKYTOVATEĽ 
DOTÁCIE / 
GRANTU 

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
v jedinej vulkanologickej expozície na 

Slovensku (celková suma: 146 365, 92 €) 

138 365,92 138 365,92 0 138 365,92 0 8000,00 
MK SR 

MIIRI SR 

Mente et malleo (celková suma: 9 100 €)* 7 490 2 000 2 000 0 230 430 
FPU 

Oltárny obraz Kristus na hore Olivovej 7 030 2 000 2 000 0 0 3 270 FPU 

Kožúšok z Novej Bane 1 760 1 500 0 1 500 0 700 FPU 
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Projekt na dobrovoľníkov (Zvyšovanie 
zamestnanosti formou dobrovoľníckej 

činnosti) 

0* 0 0 0 10 0 ÚPSVaR 

Spolu: 154 645,92 143 865,92 4 000 139 865,92 240 12 400 X 

 
*Z našej strany bolo hradené len poistné zamestnanca – dobrovoľníka. 
 
X. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU,  INÝMI SUBJEKTAMI A ORGANIZÁCIAMI  
 
Spoluprácu s miestnou samosprávou a inými subjektmi môžeme za rok 2022 hodnotiť pozitívne. Spomenieme aspoň niektoré zo subjektov, s ktorými sme 
spolupracovali v rozličných oblastiach činnosti: 
 Mesto Nová Baňa:  - podiel PM na príprave podujatí v meste 

- spolupráca na archeologickom výskume a záchrane Althandel a propagácii významného svetového archeologického nálezu 
- spolupráca pri vzájomnej propagácii doma i v zahraničí 
- spolupráca s komisiou kultúry v meste 
- spolupráca pri údržbe objektu historickej radnice 
-spolupráca pri príprave projektov 

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici  - spolupráca na tvorbe stálej expozície v Thurzovom dome 
Muzeologický kabinet SNM: - spolupráca pri tvorbe vedomostného systému múzeí 

- spolupráca pripomienkovaním pripravovaných metodických a iných materiálov  
- súčinnosť pri štatistických zisťovaniach 
- spolupráca pri Centrálnej evidencii múzejných zbierok 
- metodické poradenstvo zo strany kabinetu  

MK SR - súčinnosť pri štatistickom zisťovaní 
- projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v jedinej vulkanologickej expozície na Slovensku 

Zväz múzeí Slovenska: - spolupráca na príprave Kalendária podujatí 
- spolupráca pri podujatí Noc múzeí a galérií 

Šatnica Matice slovenskej   - spolupráca na výstave „Rok vo zvykoch slovenského ľudu“ 
Archeologický ústav SAV Nitra: - spolupráca pri budovaní CEANS 
     - spolupráca pri expozičnej činnosti (zapožičanie exponátov) 
Archeologické múzeum SNM Bratislava   - spolupráca pri expozičnej činnosti (zapožičanie exponátov) 
Štátny archív, pracovisko Kremnica: - spolupráca pri správe registratúry 
      - spolupráca pri výskumnej činnosti 
      - spolupráca pri spracúvaní a odovzdávaní nájdených historických písomností 
Slovenský banský archív  - spolupráca pri výskumnej činnosti 
     -spolupráca pri publikačnej činnosti 
Ponitrianske múzeum v Nitre - spolupráca pri výstavnej činnosti 
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CVČ Nová Baňa: - spolupráca pri výbere témy na 13. ročník výtvarnej a literárnej súťaže Dodekova Nová Baňa, slávnostný príhovor k danej téme 
a ocenenie nami vybraných víťazov 
OKV MSÚ N. Baňa:  - spolupráca pri tvorbe Plánu kultúrnych podujatí v meste 

   - poskytovanie potrebných faktografických informácií a materiálov 
ZPOZ pri MsÚ N. Baňa:  - pri občianskych obradoch, ktoré sa konali v budove historickej radnice.   
Klub dôchodcov, Domov dôchodcov v N. Bani, Dominik Veľká Lehota - koncerty pre seniorov 
Denné centrum seniorov Lipa: – príprava kultúrno-vzdelávacích podujatí pre seniorov 
     - koncerty pre seniorov 
OZ Nová Baňa: - stála spolupráca na dokumentácii a sprístupňovaní zaniknutých bansko-technických pamiatok,  spolupráca na archeologickom 

 výskume a záchrane Althandel a propagácii významného svetového archeologického nálezu 
Novobanské noviny - redakcia: - tu máme stále k dispozícii priestor, čo každý mesiac aj využívame pri prezentácii výsledkov našej výskumnej práce 
     - propagácia výstavnej činnosti 
OCCR Región Gron:  - spolupráca v oblasti CR 
    - kalendárium podujatí v meste 
    - propagácia PM na veľtrhoch CR 
    - poskytovanie informácií o regióne 
    -spoločné zabezpečenie podujatia SDCR 
ZUŠ v Novej Bani:  - príprava a realizácia spoločných podujatí 

- zabezpečovanie kultúrneho programu na vernisážach výstav 
-podpora pri realizácii podujatia k 70. výročiu založenia hudobného odboru ZUŠ 

OZ Hrnčiarsky dvor Brehy:  - metodická pomoc súkromnému hrnčiarskom múzeu 
Knižnica J. Kollára Kremnica: - archivácia periodík 
     - výmena informácií 
Univerzitná knižnica Bratislava: - spolupráca pri štatistickej činnosti 
UKF v Nitre   -spolupráca pri prednáškovej činnosti 
   -spolupráca pri výskumnej činnosti 

- spolupráca na archeologickom výskume Althandel  
VŠVU v Bratislave, Katedra reštaurovania VŠVU - v rámci prednášky ''Historické fotografické techniky: Monochromatické techniky 19. storočia''  
           zapožičala PM NB fotografie z ich referenčnej zbierky, ktoré boli vyhotovené historickými  
           fotografickými technikami, ktoré v zbierkach PM NB nemajú zastúpenie. 
OZ Nova Montania  - spolupráca v publikačnej oblasti 

- spolupráca na propagačnej činnosti, 
- spolupráca na archeologickom výskume a záchrane Althandel a propagácii významného svetového archeologického nálezu 

OZ Mikroregión Nová Baňa   - spolupráca v oblasti CR 
OZ Novobanskí patrioti  - spolupráca pri tvorbe náučného chodníka Chodníček novobanských povestí, ktorý bol v roku 2022 úspešne ukončený 
MŠ Nábrežná Nová Baňa  - spolupráca na výstavnej činnosti 
frensia s.r.o.   - spolupráca na propagačnej činnosti, tvorba propagačných fotografií a videí k výstavám 
PhDr. Margaréta Nováková a PhDr. Katarína Holbová -  sú stálymi externými členkami Komisie na tvorbu zbierok pri PM 
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Mühlsteinmuseum Steinbrechhaus – Harald und AnneMarie Marschner   - aktívna účasť na konferencii Mente et malleo   
 
Okrem uvedených spolupracujeme s mnohými ďalšími organizáciami ako sú napr. múzeá na Slovensku, obecné úrady či školy a škôlky v našom regióne, 
médiá, ale tiež s mnohými súkromnými zberateľmi, odbornými pracovníkmi, reštaurátormi, novinármi, umelcami a pod.  
V oblasti spolupráce s inými subjektmi sme flexibilní, využívame príležitosti a naša snaha je pritom motivovaná nielen výskumnou, prezentačnou, 
akvizičnou činnosťou či spoločnými kultúrnymi aktivitami, ale aj ochranou kultúrneho dedičstva a jeho propagáciou. Snažíme sa vnášať históriu do všetkých 
oblastí života v záujme zvyšovania kultúrneho povedomia verejnosti.  
Naša neustála snaha aj napriek personálnej poddimenzovanosti a podmienkam, v ktorých v kultúre pracujeme, smeruje k tomu, aby sme si udržali dobré 
meno našej inštitúcie nielen v rámci nášho regiónu ale aj v rámci celého Slovenska a tým aj dobré meno nášho zriaďovateľa. Sme jedinou profesionálnou 
kultúrnou inštitúciou v bývalom slobodnom kráľovskom a banskom meste Nová Baňa, ktorá má právnu subjektivitu a presah na celý región. Chápeme 
preto našu povinnosť informovať, vzdelávať i reprezentovať a vytvárať protiváhu komercializácií v kultúre a neustále klesajúcej úrovni všeobecného 
vzdelania obyvateľstva. 
 
 
 
 
XI. HOSPODÁRENIE   
 

1. Komentár k ročnej závierke a výsledku hospodárenia za rok 2022 
 
Hodnotenie nákladov a výnosov príspevkovej organizácie, vrátane porovnania celkových nákladov a výnosov v porovnaní s minulým obdobím: 

 
a) podielu miezd a prevádzkových nákladov organizácie z celkových nákladov organizácie 

 
        podiel miezd a prevádzkových nákladov organizácie z celkových nákladov organizácie rok 2022: 47,53% 

 
Celkové náklady organizácie                                        264 611,49 eur 
Z toho mzdy / účet 521 bez OON /                                125 770,47 eur 

 
Porovnanie s minulým obdobím: podiel miezd a prevádzkových nákladov organizácie z celkových nákladov organizácie rok 2021: 53,82% 

 
Celkové náklady organizácie                                        239 375,31 eur 
Z toho mzdy / účet 521 bez OON /                               128 839,72 eur 

 
 

b) výnosov organizácie z celkovej činnosti (tržby z prenájmov, vstupné, členské, upomienky, platené služby, získané finančné prostriedky na 
akcie, príspevky mestských, obecných samospráv s uvedením účelu a pod.) 
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Celkové výnosy organizácie za rok 2022 /účty 6../                                                                271 128,19 eur 
Celkové náklady organizácie za rok 2022 / účty 5../                                                              264 611,49 eur 
Hospodársky výsledok za rok 2022 z Výkazu ZaS riadok 138 +zisk                                       + 6 516,70 eur 

 
V porovnaní s rokom 2021 boli výnosy organizácie vyššie o 12% suma: 28 657,86 eur.  
 
Výnosy z predaja služieb, vstupné / 602/:                                                                         7 003,55 eur 
Výnosy z predaja tovaru, provízia za predaj knihy Novobanské špacírky / 604 /:            3 401,50 eur 
Výnosy z prevádzkovej činnosti / 648 /:                                                                            4 496,68  eur 
Výnosy z BT od VÚC / 691 /:                                                                                        247 730,92 eur 
Výnosy z KT od VÚC / 692 /:                                                                                            3 634,34 eur 
Výnosy z BT zo ŠR a od iných subjektov / 693 /:                                                             4 061,20 eur 
Výnosy z BT od iných subjektov mimo VS / 697 /:                                                              800,00 eur 
                                                                                                                                     271 128,19 eur 
 
V roku 2022 sme na základe Zmluvy o komisionálnom predaji č. 1/2021 PM predávali knihu: Novobanské špacírky I, provízia z predaja 1 ks knihy bola 
5,00 eur. V decembri 2022 bola uzatvorená Zmluva o komisionálnom predaji č.1/2022 PM na knihu: Novobanské špacírky II. Provízia z predaja 1 ks knihy 
bola 5,00 eur. Od subjektov mimo verejnej správy sme získali finančné príspevky vo výške 800,00 eur a to: Knauf Insulation, a.s. Nová Baňa, vo výške 
800,00 eur, ktoré boli určené na jubilejný večer a derniéru výstavy „Skvosty z múzea“ pri 70. výročí založenia Pohronského múzea. 

 

 
c) zdôvodnenie výsledku hospodárenia - straty, zisku 

Výsledok hospodárenia v roku 2022 č.r. 138 VZaS bol zisk + 6 516,70 eur. Výsledok hospodárenia v roku 2021 bol zisk + 3 095,02 eur. Výsledok 
hospodárenia oproti roku 2021 stúpol o 110,55 %.  Ku kladnému výsledku hospodárenia prispeli vyššie výnosy oproti roku 2021. /  viď. rozpis výnosov 
vyššie /. K vyšším výnosom prispeli výnosy z predaj knihy Novobanské špacírky I,II a provízie z predaja kníh. V roku 2022 boli výnosy zo vstupného vo 
výške 6 278,55 eur a v roku 2021 výnosy zo vstupného 4 202,80 eur,  čo je viac o 2 075,75 eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Provízia za predaj 
kníh Novobanské špacírky I,II  v roku 2022 vo výške: 725,00 eur oproti roku 2021 viac o 190,00 eur, kedy bola výška provízie 535,00 eur. 

 

 
d) spôsob riešenia výsledku hospodárenia – vykrytie, resp. vysporiadanie straty 

Výsledok hospodárenia bude zúčtovaný s účtom 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý je k 31. 12. 2022 vo výške 6 059,00,- 
eur. / riadok 124 Súvahy Úč.ROPO / 

 

 
e) finančné fondy príspevkovej organizácie, stav, čerpanie, zostatok 

Organizácia obhospodaruje len jeden fond – Sociálny fond, ktorého tvorba je 1,1% z hrubých miezd a ktorý bol v priebehu roka 2022 čerpaný na príspevok 
na stravné lístky zamestnancov vo výške 0,60,- eur na jeden stravný lístok ku koncu roka 2022.  
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Stav účtu sociálneho fondu k 1. 1. 2022 bol vo výške                  877,29,- eur 
          Prírastok na účte SF rok 2022                                       +1 189,37,- eur 
          Úbytok na účte SF rok 2022                                          -    922,50,- eur 
          Stav účtu sociálneho fondu k 31. 12. 2022 bol vo výške   1 144,16,- eur / riadok 144 Súvaha Úč ROPO / 

 
f) zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (453) - rozpočet, skutočný zostatok, plánované zapojenie zostatkov minulých rokov do 

rozpočtu roku 2023. 
 
Zostatok prostriedkov na účte 453 z roku 2021 vo výške 4 935,44 bol použitý na interiérové vybavenie výstavných priestorov Pohronského múzea.  Do 
výstavných priestorov bola zrealizovaná pokládka nového koberca, nakoľko starý koberec bol vydratý a prederavený na viacerých miestach . Do riaditeľne 
Pohronského múzea bola vyrobená vstavaná skriňa. Dofinancovali sme Dohodu o vykonaní práce, ktorá bola uzatvorená na obdobie letnej turistickej 
sezóny. Finančné prostriedky z účtu 453 boli použité na nákup materiálu na opravu a údržbu vo vlastnej réžii, financovanie predaja knihy Novobanské 
špacírky I,II. Zostatok na účte 453 z roku 2022 plánujeme použiť na energie z dôvodu nárastu cien za elektrinu, teplo a plyn, prípadne iné podľa potreby.   
 
2. Prehľad plnenia príjmov a rozbor výdavkov za rok 2022, porovnanie celkových príjmov a výdavkov v porovnaní s minulým obdobím.  
    (naformulovanie a vyčíslenie problémov, návrh opatrení a ich zdôvodnenie, vrátane komentára k plneniu príjmov, skutočnosť čerpania    
    výdavkov).    
                                                                                 rok 2021                                             rok 2022 
    Bežné príjmy rok                                           236 177,78 eur                                   267 423,65 eur 
    Kapitálové príjmy rok                                        2 350,00 eur                                     61 340,70  eur 
    Príjmy  celkom:                                             238 527,78 eur                                    328 764,35 eur 
 
Porovnanie celkových príjmov z predchádzajúcim rokom. Celkové príjmy boli v roku 2022 vyššie o 90 236,57 eur čo je nárast o 37,83 % oproti roku 2021.  
 
Rozpis bežných príjmov 2022 
 
  Dotácie z FPU – projekty                                                             4 000,00 eur 
  Bežný transfer z rozpočtu BBSK                                             247 730,92 eur 
  Vlastné príjmy organizácie                                                        14 892,73 eur       
  Granty od podnikateľských subjektov                                             800,00 eur 
  Bežné príjmy rok 2022                                                          267 423,65 eur 
 
Rozpis kapitálových príjmov 2022 
 
  Príjmy z rozpočtu BBSK                                                              63 770,70 eur 
  Kapitálové príjmy rok 2022                                                       63 770,70 eur       
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Schválený rozpočet BV vo výške 222 025,00 eur bol upravený o sumu 25 706,00 eur na sumu 247 731,00 eur. Rozpočet bežných príjmov bol v roku 2022 
upravený o sumu 16 026,00 eur/ RO č. 1 /, ktoré boli účelové určené na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na 
starobný dôchodok, valorizáciu platov na základe KZ vyššieho stupňa na rok 2022 o 3% od 1.7.2022, výdavky na odmeny 350,00 eur a prislúchajúce 
odvody v zmysle KZ vyššieho stupňa na rok 2021, bežné výdavky na pokrytie nárastu cien energií. 
 
RO č. 2 úprava bežných výdavkov o sumu 750,00 eur, ktoré boli účelovo určené na realizáciu tematickej zahraničnej pracovnej cesty pre zamestnancov 
múzeí a galérií BBSK v partnerských múzeách a galériách v Čechách za účelom nadviazania spolupráce a odprezentovania nových trendov v múzejnej 
pedagogike z pohľadu širokej návštevnosti. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 3 navýšenie bežných výdavkov v sume 8 703,00 eur, ktoré boli účelovo určené na zakúpenie výpočtovej techniky 
s príslušenstvom na odbornú činnosť, resp. zabezpečenie ekonomických činností, dofinancovanie bežných výdavkov súvisiacich s nárastom cien energií, 
rekreačný príspevok pre zamestnancov KI BBSK, odstránenie havarijného stavu na vodovodnej prípojke v administratívnej budove múzea.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 5. schválenie presunu bežných výdavkov z kategórie 610 na kategóriu 630 v celkovej sume 6 730,00 eur.  
 
Rozpočtové opatrenie č. 6 navýšenie bežných výdavkov o sumu 227,00 eur, ktoré boli účelovo určené na príspevok na rekreácie pre zamestnancov KI 
BBSK.  
Podrobný rozpis rozpočtu uvádzame v časti 3. Prehľad o rozpočte organizácie a čerpaní za príslušný rok 
 
Osobitne vyčísliť výšku mzdových prostriedkov: schválený rozpočet, upravený rozpočet a čerpanie mzdových prostriedkov, z toho odmeny v zmysle 
Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 (odmena 350 eur), Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 
(odmena 500 eur), resp. valorizácia miezd na rok 2022. 
 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť v eur 

 Celkom z daňových 
príjmov 

z vlastných 
príjmov 

Celkom z daňových 
príjmov 

z vlastných 
príjmov 

Celkom z daňových 
príjmov 

z 
vlastných 
príjmov 

Mzdové prostriedky (610) celkom 128 125,00 128 125,00 0,00 125 767,00 125 767,00 3,47 125 767,00 125 767,00 3,47 

z toho:          

Odmeny v zmysle Dodatku 1 KZVS 2021 (350 
€) 

   2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 

Odmeny v zmysle Dodatku 1 KZVS 2022 (500 
€) 

   0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 

Valorizácia 3 % na rok 2022    1 572,00 1 572,00 0,00 1 572,00 1 572,00 0,00 

 

Odmeny v zmysle Dodatku 1 KZVS 2022 vo výške 500 eur, boli vyplatené zo schváleného rozpočtu 2022 v kategórii Mzdové prostriedky 610, nakoľko 
nám vznikla úspora z dôvodu neobsadeného miesta, PN a organizačných zmien. Nežiadali sme o navýšenie rozpočtu.  
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Vlastné príjmy organizácie zahŕňali príjmy z predaja výrobkov a služieb  t. j. tržby z predaja vstupného, predaj reklamných predmetov, predaj knihy 
Novobanské špacírky I, II v sume: 10 396,05 eur, príjmy z dobropisov vo výške 4 496,68 eur. Spolu vlastné príjmy organizácie v roku 2022 – 14 892,73 
eur, v roku 2021 bola výška vlastných príjmov: 11 250,49 eur, čo je o 3 642,24 eur. Výška vlastných príjmov z predaja vstupného, reklamných predmetov 
a kníh Novobanské špacírky I, II je oproti roku vyšší o 2 910,25 Eur čo je nárast o 38%. Napriek nárastu príjmov sa nám ani tento rok nepodarilo dodržať 
limit dosiahnutia vlastných príjmov. Rozpis plnenia vlastných príjmov Príloha č. 7. 
 
Od subjektov mimo verejnej správy sme získali finančné príspevky vo výške: 800,00 - Knauf Insulation, s. r. o. Nová Baňa na jubilejný večer a finisáž 
výstavy „Skvosty z múzea“ pri príležitosti 70. výročia založenia Pohronského múzea.  
 
V roku 2022 bola Pohronskému múzeu schválená žiadosť  o poskytnutie dotácie z FPU na program: Reštaurovanie a ošetrenie zbierkových fondov, názov 
projektu: „Oltárny obraz Kristus na hore Olivovej“. Výška schválenej dotácie 2 000,00 eur, dofinancovanie projektu v sume 3 270,00 eur ÚUFP BBSK.  Na 
realizáciu vedecko-výskumnej a odbornej činnosti, realizáciu odborných podujatí, realizáciu prezentačních aktivít nám bola schválená žiadosť o 
poskytnutie dotácie z FPU na projekt: „Mente et malleo“ v sume: 2 000,00 eur. Projekt bol dofinancovaný z ÚUFP BBSK – 430,00 eur, čerpanie vlastných 
prostriedkov na projekt:  230,00 eur. 
 

Vyhodnotenie plnenia limitu vlastných príjmov za rok 2022 v zmysle usmernenia ODDK Úradu BBSK  - list „Oznámenie záväzných 
ukazovateľov a limitov rozpočtu na rok 2022“ z 28. apríla 2022 (príloha č. 7). 

 
V zmysle rozpisu bežných výdavkov pre Pohronské múzeum na rok 2022 nám bol určený podiel spolufinancovania na spolufinancovaní činnosti 
organizácie a kultúrnych aktivít / limit dosiahnutia vlastných príjmov / vo výške 20 713 eur, čo predstavuje 10% schváleného rozpočtu vybraných položiek 
bežných výdavkov z daňových príjmov, ktoré boli pre rok 2022 vo výške 207 125 eur.  
Plnenie príjmov uvádzame v tabuľke / prílohe č. 7 / 

 
 Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

Kapitálový transfer v roku 2022 bol určený na „Celkovú revitalizáciu objektu depozitára“.   
Stavebné práce v administratívnej budove prebehli v zmysle harmonogramu prác. Budova bola zateplená z troch stien polystyrénom spolu s fasádou, boli 
zrealizované: úprava okapových chodníkov s výkopom drenáže, náter strešného plechu, oprava schodiska pred vstupom, výmena dlažby a obkladu, 
zastrešenie pred vstupom, výmena okien za plastové v I PP, nové vnútorné sanačné omietky, pokládka protišmykovej dlažby na schodisko vnútorné, 
samonosné schodisko do záhrady, rebrík na strechu. Práce realizovala firma UNISTAV NB, s. r. o. ktorá bola úspešným uchádzačom vo verejnom 
obstarávaní. Výkon stavebného dozoru realizoval poskytovateľ: PROJEKT ATELIÉR NB s. r. o. Celkové čerpanie na investičnú akciu bolo vo výške 
61 340,70 eur. Podrobný rozpis čerpania kapitálových výdavkov spolu s komentárom v prílohe č. 5.  
 
Čerpanie  výdavkov za rok 2022 celkom: 
 
                                                                                                    rok 2021                     rok 2022 
Bežné výdavky celkom:                                                         234 907,13 eur                260 144,54 eur 
Kapitálové výdavky celkom:                                                       2 350,00 eur                 63 770,70 eur 
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Výdavky celkom                                                                   237 257,13 eur               323 915,24 eur 
 
Porovnanie celkových výdavkov z predchádzajúcim rokom. Celkové výdavky boli v roku 2022 vyššie o 86 658,11 eur, čo je nárast o 36,52 % oproti roku 
2021. V roku 2021 bol nárast príjmov aj výdavkov v porovnaní z predchádzajúcim rokom približne rovnaký.  
 
 
Rozpis výdavky bežné podľa ekonomickej klasifikácie a zdroja: 
 
610 - Platy a mzdy    / KZ 41 /                                                                                                                                      125 767,00 eur 
 
611         41 -  Tarifný plat, osobný plat                                                                                                                           90 377,84 eur 
612 001  41 -  Osobný príplatok                                                                                                                                      14 609,39 eur 
612 002  41 -   Ostatné príplatky, okrem osobných                                                                                                           4 593,24 eur 
614         41 -   Odmeny                                                                                                                                                  16 186,53 eur 
 
614         46  - Odmeny                                                                                                                                                            3,47 eur 
 
Odmeny s kódom zdroja 41 boli určené na koncoročné odmeny zamestnancov Pohronského múzea, ktoré boli schválené v zmysle nariadenia, odmeny 
v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 (odmena 350 eur), Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 
2022 (odmena 500 eur). Odmena pri ukončení pracovného pomeru odchodom do dôchodku v roku 2022. 
 
 
620 – Poistné a príspevky   /KZ  41 /                                                                                                                                46 474,61 eur 
 
621,623  41 – Poistenie do VšzP a ostatných zdravotných poisťovní                                                                                   12 983,31 eur 
625 001 – 625 007   41 – Poistenie do Sociálnej poisťovne                                                                                                  31 808,91 eur 
627        41 – Príspevok do doplnkových zdravotných poisťovní                                                                                             1 682,39 eur 
 
 
630 – Tovary a služby      / 41 /                                                                                                                                         65 189,49 eur 
                                         / 46 /                                                                                                                                           7 432,15 eur 
                                        / 72c /                                                                                                                                             800,00 eur 
                                       / 11H /                                                                                                                                          4 000,00 eur 
  
631 001 Cestovné                                                                                                                                                                  936,99 eur 
 
632 001 Energie                                                                                                                                                                 27 616,25 eur 
632 002 Vodné a stočné                                                                                                                                                         153,83 eur 
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632 003 Poštové služby                                                                                                                                                         195,55 eur 
632 004 Komunikačná infraštruktúra                                                                                                                                    357,46 eur 
632 005 Telekomunikačné služby                                                                                                                                          298,60 eur 
 
Bežné výdavky na energie boli použité na úhradu elektriny, plynu a tepla, rozpis v tabuľke č. 6, taktiež rozpis úhrad za vodné a stočné. Výdavky na 
komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby boli použité na úhradu platieb za pevnú linku, internet, mobilný telefón.  
633 – Materiál                                                                                                                                                                    12 012,25 eur 
/ KZ 41 /                                                                                                                                                                               8 234,02 eur 
/ KZ 46 /                                                                                                                                                                               3 048,23 eur 
/ 11H /                                                                                                                                                                                     730,00 eur 
 
V rámci výdavkov na materiál boli použité účelové prostriedky na zakúpenie výpočtovej techniky s príslušenstvom na odbornú činnosť a zabezpečenie 
ekonomických činností. Dofinancovanie projektu „Mente et malleo“, ktorý bol financovaný z prostriedkov FPU a dofinancovaný z ÚUFP BBSK a vlastných 
prostriedkov.  Bežné výdavky na materiál boli použité na zabezpečenie protiepidemiologických opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov 
Pohronského múzea pred pandémiou ochorenia COVID19, zakúpili sme čistiace, hygienické a ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov PM. Do 
výstavných priestorov bola zrealizovaná pokládka nového koberca. Zakúpili sme výkonnejšiu skartovačku, v rámci úspor elektrickej energie sme zakúpili 
novú mikrovlnku a rýchlovarnú kanvicu s nižšou spotrebou. Z vlastných zdrojov sme financovali zakúpenie materiálu na realizáciu detských letných aktivít 
v Pohronskom múzeu. Podľa potrieb sme zakupovali materiál do konzervátorskej dielne: knihárenský lis, odrazové dosky, referenčnú tabuľku, do 
konzervátorskej dielne sme zakúpili vinylovú podlahu, ktorú sme si svojpomocne položili. V rámci interiérového vybavenia sme zakúpili kancelárské stoličky 
a konferenčný stolík do riaditeľne Pohronského múzea. Do ekonomickej kancelárie bol zakúpený mobilný telefón. Časť finančních prostriedkov na materiál 
bol použitý na nákup tonerov to tlačiarní, kancelársky papier, nákup vstupeniek na tlač vstupného pre návštevníkov PM.  
 
V rámci EK 633009 knihy, časopisy  KZ 41 boli zakúpené knihy do knižnice Pohronského múzea a odborná literatúra do ekonomickej kancelárie. 
Z vlastných prostriedkov bol financovaný predaj knihy knihy Novobanské špacírky I, II na základe zmluvy o komisionálnom predaji. 
 
634 – Dopravné / KZ 41 / – finančné prostriedky boli použité na pohonné hmoty do služobného motorového vozidla, zakúpenie diaľničnej známky, 
poistenie PZP a havarijné poistenie služobného vozidla. ÚUFP boli použité na prepravu výstavy „Rok vo zvykoch slovenského ľudu“. 
 
635 006    41 – Rutinná a štandardná údržba budov                                                                                                       6 859,92 eur 
635 006   1H  / FPU /                                                                                                                                                        2 000,00 eur 
 
 
Finančné prostriedky k kategórie EK 635 006 KZ 41 boli použité na odbornú správu zbierkových predmetov – reštaurovanie oltárneho obrahu „Kristus na  
hore Olivovej“ /ÚUFP BBSK/ spolufinancovanie projektu FPU a reštaurovanie knihovničky „etažér Karola Dodeka“ /ÚUFP BBSK/. Na základe našej  
žiadosti nám boli schválené účelové finančné prostriedky na odstránenie havarijnej situácie na vodovodnej prípojke v administratívnej budove  
Pohronského múzea. Podrobné čerpanie uvádzame v tabuľke Príloha č. 3/1, 3/8.  
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636 – Nájomné 
/ KZ 41 /                                                                                                                                                                              682,96 eur 
Nájomné pre Pohronské múzeum je stanovené len z administratívnych priestorov. Z celkovej plochy vyše 400 m2 sa jedná o rozlohu cca 82 m2 za ktoré 
organizácia platí nájomné 682,96 eur.  
 
 
637 – Služby  
/ KZ 41 /                                                                                                                                                                            18 355,14 eur 
/ KZ 46 /                                                                                                                                                                              1 711,07 eur 
/ KZ 11H                                                                                                                                                                              1 270,00 eur 
/ KZ 72c /                                                                                                                                                                                800,00 eur 
 
Finančné prostriedky boli použité na honoráre, služby súvisiace s realizáciou výstav, publicitu, polygrafické náklady výstav: „Skvosty z múzea“, „Rok vo 
zvykoch slovenského ľudu“, zabezpečenie Dňa cestovného ruchu v Pohronskom múzeu a 70. výročie založenia Pohronského múzea. Z prostriedkov FPU 
bol financovaný projekt „Mente et malleo“ – výdavky na konferencie, reprezentačné. Zo získaných prostriedkov od iných subjektov / Knauf Insulation a.s. 
NB / sme financovali jubilejný večer a derniéru výstavy „Skvosty z múzea“ pri príležitosti 70. výročia založenia Pohronského múzea.  
 
637 004 - Všeobecné služby                                                3 130,33 eur 
V tejto položke boli použité finančné prostriedky na služby PO, CO a iné vo výške 1 163,30 eur, tlač brožúr a publikácií 846,51 eur, revízie a kontroly 
zariadení: revízia a kontrola plynových spotrebičov, revízia a kontrola komínov, revízia PSN alarm, kontrola štvrťročná PSN, alarm, revízia alektrických 
zariadení a bleskozvodu v sume:  1 120,52 eur. 
 
637 006 – Náhrady  / KZ 41 /                                                  502,70 eur      
Finančné prostriedky boli použité na príspevok na rekreácie pre zamestnancov PM. 
 
637 012 - Poplatky a odvody  / KZ 41 /                                  100,00 eur 
Notárske poplatky, poplatky banke, poplatok za vydanie stavebného povolenia „Celková revitalizácia objektu depozitára“ 
 
                                                  / KZ 46 /                                 94,80 eur 
Poplatky banke a poplatky na účet FPU. 
 
637 014 – Stravovanie / KZ 41 /                                          4 168,48 eur 
Príspevok na stravovanie zamestnancom PM.  
 
637 016 – Prídel do sociálneho fondu / KZ 41 /                 1 189,37 eur 
 
637 027 – Odmeny zamestnancov / KZ 41 /                       2 526,59 eur 
                                                      / KZ 46 /                          466,89 eur 
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V rámci účelovo určených finančných prostriedkov na odbornú činnosť nám bolo uvoľnených 2 400,00 eur na lektorskú činnosť počas letnej turistickej 
sezóny / 4 mesiace / formou dohôd, vrátane odvodov do poistných fondov a ďalších zákonných nárokov. Finančný príspevok bol použitý na realizáciu 
odbornej činnosti pre PM na podporu ochrany obnovy a prezentácie rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti profesionálneho umenia za účelom zvýšenia 
kvality, záujmu a návštevnosti širokej verejnosti, DoVP: 2 068,15 eur, odvody z DoVP: 331,85 eur, suma:  466,89 eur bolo použitých z vlastných príjmov 
KI. Na základe žiadosti o presun finančných prostriedkov z EK 610 na EK 630 nám bol schválený presun 1 000,00 eur z ktorých boli prostriedky použité 
aj na financovanie dohohody o vykonaní práce počas zastupovania za lektorku počas dlhodobej PN.  
 
637 035 – Dane / KZ 41 /                                                    778,16 eur 
Ostatné dane a koncesie RTVS                                           222,96 eur 
Daň z nehnuteľnosti                                                             255,17 eur 
Odvoz PDO odpadu                                                             300,03 eur 
 
640 – Bežné transfery                                                       10 299,82 eur 
/ KZ 46 /                                                                                   178,00 eur 
 
Finančné prostriedky boli použité vo výške 5 730,00 eur na odstupné pri ukončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov, odchodné vo výške 
3 034,00 eur pri ukončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, od 12/2022 bol zamestnancom vyplácaný finančný príspevok 
na základe ich výberu medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom vo výške 362,49 eur, náhrady príjmu pri PN zamestnancom PM v sume: 1 173,33 
eur. 
V rámci bežných transferov: výdavky na členský príspevok ZMS 90,00 eur z vlastných príjmov organizácie. Na základe Darovacej zmluvy medzi 
Pohronským múzeom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto sme darovali výťažok z nedeľného vstupného vo výške 88,00 eur ako pomoc utečencom 
z Ukrajiny.  
 
Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 4 935,44 eur boli vyčerpané v plnej výške 
 
 
3. Špecifikácia záväzkov a pohľadávok, vrátane komentára. V prípade, že kultúrna inštitúcia eviduje neuhradené záväzky alebo pohľadávky po lehote 

splatnosti, potrebné je ich bližšie špecifikovať v komentári, vrátane postupov ich riešenia  (Príloha č. 8). 

  
355  zúčtovanie transferov             68 266,53 eur 
472 záväzky zo SF                          1 144,16 eur 
321 dodávatelia                                    50,70 eur 
/ zaúčtované faktúry k 31. 12. 2021 – t. j. faktúry: Slovak Telekom a. s., pevná linka a internet vo výške 47,88 eur a faktúra O2 Slovakia, s. r. o., vo výške 
2,82 eur./ 
Organizácia nemá záväzky po lehote splatnosti.  
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4. Účelovo určené bežné výdavky na odbornú činnosť vyúčtuje kultúrna inštitúcia na formulároch v prílohe č. 3. V prílohe č. 3 sú v jednotlivých 
samostatných záložkách uvedené bežné výdavky podľa jednotlivých účelov a typov kultúrnych inštitúcií, ktoré boli poskytnuté najčastejšie. V prípade, 
že kultúrnej inštitúcii boli schválené bežné výdavky na účel, ktorý nie je uvedený v samostatnej záložke, tieto účelové BV vyúčtuje na formulári 
označenom v záložke „ostatné“ s tým, že vo formulári uvedie presný a úplný názov účelových BV.  
 

5. Účelové BV na opravy väčšieho rozsahu, na ktoré boli poskytnuté účelové BV kultúrna inštitúcia vyúčtuje na formulári v prílohe č. 4.  
 
 
 
 
 

 
 
Vypracovali: 
Mgr. Jana Potocká 
Mgr. Bc. Katarína Stredáková 
Ing. Antónia Garajová 
Mgr. art. Barbora Palatínusová 
Mgr. Alžbeta Kráľová 
Mgr. Rudolf Nádaskay 
 
 
 
V Novej Bani, dňa 30. 01. 2023                                                                                               schválila: Mgr. Jana Potocká  
                                                                                                                                                 riaditeľka Pohronského múzea 
 


