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Základné informácie o projekte: 

 

Názov projektu:   Dotlač publikácie Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva 

UNESCO 

 

Prijímateľ: Mesto Banská Štiavnica 

Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica  

 

Miesto realizácie projektu: Banská Štiavnica    

  

Poskytovateľ dotácie:  Ministerstvo kultúry SR  

 

Termín realizácie projektu:    júl – december 2020 

 

 

Dátum podpisu zmluvy:         5. 6. 2020 

 

 

Výška celkových oprávnených výdavkov:     11 899,80 Eur 

Výška poskytnutej dotácie:        7 000,00  Eur 

Výška spolufinancovania:        4 899,80 Eur 

 

 

Stručný opis projektu: 

 

Zámerom projektu bola dotlač publikácie Banská Štiavnica – mesto svetového 

dedičstva UNESCO, ktorá priniesla obrazový prehľad pamiatok, architektonických 

a technických zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v slovenskom 

a anglickom jazyku. Publikácia oboznamuje čitateľa s dejinami mesta, nerastnými surovinami 

ťaženými v meste a okolí, architektúrou, technickými pamiatkami, dokumentmi Slovenského 

banského archívu, kultúrnymi podujatiami v meste a pod. Publikácia predstavuje 

reprezentatívny materiál o meste a jeho dedičstve vhodný pre obyvateľov i návštevníkov 

mesta. Mesto každoročne navštevuje čoraz viacej návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo 

zahraničia, čo svedčí o tom, že sa pre nich v posledných rokoch stalo príťažlivým, prešlo 

mimoriadnymi zmenami, neustále pokračuje obnova národných kultúrnych pamiatok aj 

vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Hoci o Banskej Štiavnici vyšlo niekoľko publikácií, 



v poslednom období žiadna nebola zameraná na fotografické spracovanie pamiatok mesta. 

Publikácia obsahuje úvodné slovo primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej, úvod do 

publikácie s názvom Čas návratu, stručné dejiny mesta, archeologické nálezy, historické 

pramene, stručné dejiny Slovenského banského múzea a Slovenského banského archívu, ktoré 

majú v správe technické pamiatky a mapy a plány Hlavného komorskogrófskeho úradu 

v Banskej Štiavnici, od roku 2007 zapísané do Registra Pamäte sveta UNESCO, Baníckej 

a lesníckej akadémie. Banská Štiavnica neoplýva len hmotným dedičstvom, ale aj 

nehmotným, ktoré tvoria najmä banícke tradície reprezentované aj v Banskoštiavnickom 

Salamandri, od roku 2013 zapísaného do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 

dedičstva Slovenska. Zostavovateľmi publikácie sú Mgr. Mária Čelková a PhDr. Mikuláš 

Čelko. Autormi textov sú PhDr. Jozef Labuda, CSc., Mgr. Peter Jancsy, Ing. Magdaléna 

Sombathyová, Mgr. Adriana Matejková, PhD., Mgr. Janka Schillerová, Elena Kašiarová, 

Mgr. Mária Čelková, PhDr. Mikuláš Čelko a Ing. Rastislav Marko. Autormi fotografií sú Ján 

Petrík, Marián Garai a Lubomír Lužina. Text publikácie je slovenskom a anglickom jazyku. 

Súčasťou publikácie sú aj fotografie vzácnych dokumentov, ako prvej písomnej zmienky 

o meste alebo výber banských máp a plánov Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej 

Štiavnici a iné. Publikácia vyšla prvýkrát v náklade 2 000 ks. Dotlač vyšla v náklade 3 000 ks. 

Publikácia slúži ako reprezentačný materiál Mesta Banská Štiavnica a predávať sa  bude 

v Informačnom centre mesta Banská Štiavnica a 3 vybraných prevádzkach v meste.  

 

 


