
  

 

 PRÍHOVOR 
predsedu Združenia 
baníckych spolkov 
a cechov Slovenska 
»» kliknite 

 KTO SME A AKÉ SÚ 
NAŠE CIELE 

 ZÁKLADNÉ DOKUMENTY 
stanovy, volebný poriadok, 
symboly 

 KONTAKTNÉ ÚDAJE 
Združenie 
výkonný výbor k 20.3.2014 
členovia k 19.6.2014 

 KALENDÁRIUM AKCIÍ 
NA II.POLROK 2014 - kliknite 
akcie členov v roku 2014  

 DOHODY O SPOLUPRÁCI 
kliknite 

 LEGISLATÍVA MH SR 
kliknite 

 "ČESTNÝ SKOK CEZ KOŽU" 
- stanovy 
kliknite  

 FOTOGALÉRIE Z AKCIÍ 
aktuálny počet fotografií: 595  
od 1.1.2014  

 INFORMÁCIE Z ROKOVANÍ 
ORGÁNOV ZDRUŽENIA 
kliknite 

 STRETNUTIA BANSKÝCH 
MIEST A OBCÍ SLOVENSKA 
1.stretnutie ... 27.9.2008  
PEZINOK 
2.stretnutie ... 5.9.2009  
HANDLOVÁ 
3.stretnutie ... 27.-28.8.2010  
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  
4.stretnutie ... 26.-28.8.2011  
ROŽŇAVA  
5.stretnutie ... 21.-24.6.2012  
BANSKÁ ŠTIAVNICA 
6.stretnutie ... 6.-9.6.2013  
KOŠICE  
7.stretnutie ... 22.-24.8.2014  
KREMNICA  
8.stretnutie ... 24.-26.7.2015  
BANSKÁ BYSTRICA  
9.stretnutie ... 2016  
GELNICA  

 GALÉRIA VYZNAMENANÝCH 
kliknite  

 LINKY 
Slovensko, zahraničie 

 ČASOPIS O BANÍCTVE 
MONTANREVUE - 1.miesto  
v súťaži MIESTNE NOVINY 2011!  

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
aktuálne číslo, 
archív vydaných čísiel, 
harmonogram vydaní 
časopisu v roku 2015, 
tiráž  

 MIMORIADNE VYDANIA 
adresár baníckych spolkov a 
cechov ČR a SR, 2012  
adresár baníckych spolkov a 
cechov ČR a SR, 2014  
propagačno-informačný 
špeciál,  

 ŠÉFREDAKTOR 
kliknite  

 REDAKČNÁ RADA 
kliknite  

 OSTATNÉ 
pokyny pre autorov, 

 

 

 

 SEKCIA LEN PRE 
ČLENOV ZDRUŽENIA 
Kliknite »» pre prístup  

 NOVINKY NA STRÁNKE  
Chronologický prehľad zmien a 
doplnení na našej stránke »» 

viac  

 FOTO NA 2.TÝŽDEŇ 

Aj fotografia od Vás môže byť 
na tomto mieste. Kontaktujte 

nás!  

 ZAUJÍMAVÝ A AKTUÁLNY 
NOVOROČNÝ POZDRAV  

od našich českých priateľov  
- kliknite!  

 DO VAŠEJ POZORNOSTI  

 POZVÁNKY  

NAŠA STRÁNKA má ambíciu zverejňovať informácie z aktuálneho diania o baníctve na Slovensku, 
jeho histórie, činnosti záujmových združení. Obraciame sa preto na všetkých, ktorí majú záujem 
na vzájomnej spolupráci o kontaktovanie, organizátorov podujatí o poskytnutie informácií v 

dostatočnom časovom predstihu pre zverejnenie na našom webe, poskytnutie fotografií z akcií a pod. 

 
KALENDÁR AKCIÍ  
SDRUŽENÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY V ROKU 2015  
»» kliknite...  
Odporúčame členom nášho Združenia, aby si svoju účasť na akciách organizovaných našimi priateľmi 
a kamarátmi v Českej republike zosúladili s plánom činnosti spolku/cechu na rok 2015. 

 SLOVENSKÁ BANÍCKA A HUTNÍCKA HISTÓRIA NA GOOGLE EARTH - tu. 

 MULTIMEDIÁLNY SPRIEVODCA BANSKÝM TURIZMOM - tu. 

 Predstavenie obsahu MONTANREVUE č.2/2014 v podnikovom občasníku s.p. DIAMO Stráž pod 
Ralskem, Česká republika, č.7, červenec 2014 - tu. 

 S M E R N I C A č. 1/2014 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. mája 2014, 
ktorou sa mení smernica č. 7/2007 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o udeľovaní 
čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky zamestnancom v odvetviach baní, 

naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu v znení smernice č. 3/2008. Smernica 
nadobudla účinnosť 1.júna 2014. - tu. 

 
BANSKÉ MÚZEÁ A EXPOZÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - kliknite TU. 

 
 MÚZEUM MEDI, ŠPANIA DOLINA!  

 

  
 

  Bližšie informácie - kliknite!  
 

 
 BANSKÝ SKANZEN HNILČÍK!  

 

  
 

  Bližšie informácie - kliknite!  
 

 
 MEDVEDIA ŠTÔLŇA V ŽIARSKEJ DOLINE!  

 

 
 ŠTÔLŇA ANDREJ V KREMNICI!  

 



 

 

 

 

predplatné na rok 2015, 
inzercia 

 PROJEKTY 

 V REALIZÁCII 
Slovenská banská cesta  
Poznámka: 
stránka t.č. v rekonštrukcii.  

 V PRÍPRAVE 
Malokarpatská banská cesta 
Štôlňa Michal 

 RÔZNE 

 OSOBNOSTI BANÍCTVA NA 
SLOVENSKU 
Jozef Karol Hell, 
Samuel Mikovíni, 

 BANSKÉ MESTÁ A OBCE 
SLOVENSKA 
kliknite 

 PAMÄTNÍKY OBETIAM 
BANSKÝCH NEŠŤASTÍ NA 
SLOVENSKU 
Handlová, Hodruša, 
Rudňany, Šturec, Veľký Krtíš 

 BANÍCKE PIESNE 
Banícky stav, Zdar Boh hore 

 BANSKÉ, HUTNÍCKE MÚZEÁ A 
EXPOZÍCIE 
Slovensko, Česká republika 

 DO VAŠEJ KNIŽNICE 
knihy,brožúry,DVD,mapy...  

 ZO ZAHRANIČIA 

Jak se těží uhlí v Dole Darkov 
u Karviné 

Ostrava otvorila mimoriadnu 
pamiatku - vysoké pece 

Ráj permoníků na Dole Kukla 
v Oslavanech 

 DISKUSNÉ FÓRUM 

Vyjadrite svoj názor na 
aktuálne témy! 
»» kliknite  

 Z NÁŠHO ARCHÍVU 

Hľadáte niektoré z 
podujatí alebo staršie 
príspevky? 
»» kliknite  

 NAPÍSALI O NÁS 

Informácie o prezentácií 
združenia a jeho aktivít v 
médiách (odkazy na 
tlačové správy a novinky 
publikované na iných 
serveroch). »» kliknite  

 KALENDÁR 

 
< Január 2015 > 

 
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne

   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

  
 

  Bližšie informácie - kliknite!  
 

  
 

  Bližšie informácie - kliknite!  
 

 
 SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH!  

 

  
 

  Bližšie informácie - kliknite!  
 

 
 BRIDLICOVÁ ŠTÔLŇA, MARIANKA!  

 

  
 

  Bližšie informácie - kliknite!  
 

 
 NOVÁ 20 € MINCA DO VAŠEJ ZBIERKY !  

 

  
 

  Objednávka - TU!  
 

 
 BLOG Ing. Richarda Kafku  

 

  
 

  Pre vstup - kliknite TU!  
 

 PÁN PREDSEDA, MÁTE SLOVO ... 

MUDr. Andrej Sitár 
majster Baníckeho bratstva "Herrengrund" - Špania 
Dolina  
»» viac... 

Jozef Mišuta 
predseda Malokarpatského baníckeho spolku 
v Pezinku »» viac... 

doc.PhDr. Ján Sand, PhD. 
predseda Spolku Permon Marianka 
»» viac... 

Ing. Ján Ihring 
predseda Handlovského baníckeho spolku 
»» viac... 

Ing. Štefan Molčík 
predseda Gemerského baníckeho spolku "Bratstvo", 
Rožňava »» viac... 

Ing. Richard Kaňa  
predseda Banskošiavnicko-hodrušského baníckeho 
spolku »» viac... 

Ing. Dušan Roob  
predseda Kremnického baníckeho spolku 
»» viac... 

Ing. Ivan Lepeň 
predseda OZ Eisenbach Vyhne 
»» viac... 

Ing. Marek Kuzma 
predseda OZ Štítnická Concordia 
»» viac... 

Ing. Vladimír Klaučo 
predseda Baníckeho spolku Spiš 
»» viac... 

 NOVINKA NA KNIŽNOM TRHU ! 

 

  

 
NOVÁ KNIHA O HISTÓRII BANÍCTVA A BANSKÝCH 

PAMIATKACH NA SLOVENSKU. 
 

Na 208 stranách knihy je opísaných dvadsaťpäť 
známych alebo menej známych lokalít na území 

Slovenska spojených s banskou činnosťou v minulosti 
alebo s prezentáciou a ochranou baníckych pamiatok.  

 

 

 

 

 

 OZNÁMENIE !  
Riaditeľstvo Baníckeho múzea v 

Rožňave oznamuje 
návštevníckej verejnosti,  
že expozície v areáli na 

Šafárikovej ul. č. 41 - 43 v 
Rožňave (Expozícia baníctva a 
hutníctva Gemera, Expozícia 

banských pracovísk, Expozícia 
prírody Slovenského krasu a 

priľahlých oblastí) budú  
od 1. 11. 2014 zatvorené. 
Dôvodom je rekonštrukcia 

expozície a nádvoria. 
Predpokladaný termín 

ukončenia prác je  
31. 10. 2015.  

 ODPORÚČAME DO VAŠEJ 
POZORNOSTI:  

SKRÁTENÁ VERZIA DVD  
"Šachta Ludovika 
na Španej Doline 
- Pohľad späť" 

kliknite na obal. stranu 

 POZNÁTE TÚTO 
LEGENDÁRNU FIGÚRKU 
V POSTAVIČKE BANÍKA ? 

Jasné, je to I.....K ! 



 KONTAKTUJTE NÁS! 

Máte otázku, návrh alebo 
pripomienku? »» kliknite  

Slovensko má slávnu a bohatú banícku históriu. Množstvo pamiatok možno nájsť v expozíciách banských múzeí, v 
skanzenoch. Máme pre Vás tip - čo tak "spojiť príjemné s užitočným" a vydať sa na prechádzku po niektorom z náučných 
banských chodníkov na Slovensku? Príjmite naše pozvanie a vydajte sa po stopách bohatej baníckej histórie Slovenska, na 
miesta známe, ale aj možno doposiaľ nespoznané. »» viac.... 

 

 

 

 

 

PLNÚ VERZIU DVD 
si môžete objednať - tu. 

 PREZENTÁCIA  
OBCE ŠPANIA DOLINA 

kliknite na obr. 

 NAVŠTÍVTE  
SKANZEN V HNILČÍKU  

 AKTUÁLNE POČASIE 

 VÝVOJ CENY DRAHÝCH 
KOVOV - burza New York  
zlato, striebro, platina 

v USD/1 trojská unca  
1 trojská unca=31,1045 gr.  

 
automatický update  

počas otvorenia burzy 

 PREVODNÍK MIEN 
- podľa aktuálnych 
výmenných kurzov 

 AKTUÁLNE ČÍSLO  
MONTANREVUE  
č. 4/2014 !  



 

 PRIPRAVOVANÉ AKCIE, INFORMÁCIE, SPRÁVY 

Otvorenie náučného chodníka "Po 
stopách baníckej činnosti vo Vyhniach" 
Vyhne, 11.10.2014 
Fotogaléria - kliknite. 

 AKTUÁLNE TLAČOVÉ SPRÁVY Z INTERNETU  

Banskú budovu zbúrajú. Rozhodol o tom 
stavebný úrad  
20.12.2014 
»» celý článok 

   24.12.2014: Aušusníci slúžia počas vianočných omší v Štiavnických Baniach aj v 
Kremnici  
   Banícka tradícia kostolného aušusníctva niekde prežila aj socializmus. Inde sa k nej vracajú len dnes. 
B.ŠTIAVNICA/KREMNICA. Keď Zuzana Denková a Iveta Chovanová pripravovali v priestoroch 
banskoštiavnického Starého zámku výstavu /Ne/zabudnutí aušusníci, objavili Františka Audera, z ktorého 

urobili jej hlavnú tvár. - pokračovanie 

   25.12.2014: Banskoštiavnický betlehem sa rozrástol o sedem divov mesta 
   Autor banskoštiavnického betlehemu chystá ďalšie časti svojho diela. B.ŠTIAVNICA. O sedem divov 
Banskej Štiavnice sa tento rok rozrástol banskoštiavnický Betlehem, ktorý má v súčasnosti 22 metrov a je 
jedným z najväčších slovenských betlehemov. - pokračovanie 

   27.12.2014: Bridlicový zemný plyn? Áno, ale... 
   Zemný plyn ťažený takzvaným frakovaním má byť základom nového ekonomického boomu. Viaceré 
kľúčové subjekty, najmä USA, si od toho sľubujú aj oslobodenie od dovozu zemného plynu z politicky 
háklivých oblastí. Lenže situácia je zložitejšia. - pokračovanie 

 HLAVNÁ STRÁNKA NÁŠHO WEBU vo formáte PDF: k 28.12.2013 - tu, k 5.1.2014 - tu. 

   Odhalenie pamätnej tabule Ing. Samuelovi Piltzovi, Hodruša-Hámre, 
30.12.2014 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok usporiadal v predposledný deň roku 2014 
akciu slávnostného odhalenia pamätnej tabule rodákovi z Hodruše, Ing. Samuelovi Piltzovi 
(1888-1951), významnému banskému odborníkovi a pedagógovi.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Staroročné fáranie, Banská Štiavnica, 27.12.2014 
     Deň po vianočných sviatkoch sa uskutočnilo už tradičné staroročné fáranie starých 
baníkov do štôlne Glanzenberg v Banskej Štiavnici.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Odhalenie "Pamätníka baníckej práce", Rožňava, 12.12.2014 
     Gemerský banícky spolok Bratstvo a Mesto Rožňava v piatok 12.12.2014 v Rožňave 
slávnostne odhalili "Pamätník baníckej práce" pred budovou bývalého Domu služieb na 
Šafárikovej ulici. Pamätník bude slúžiť ako pamätné miesto pre príležitostné spomienkové 
akcie. Vyhotovili ho vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR, Košického samosprávneho 
kraja a miestnych podnikateľov v spolupráci s Mestom Rožňava. O vybudovanie tohto 
pamätníka sa Gemerský banícky spolok Bratstvo snažil už od roku 2002.Pamätník mal byť 
pôvodne osadený na východnej strane Námestia baníkov. V slávnostnom príhovore 

predseda GBS Ing. Štefan Molčík zdôraznil význam takéhoto pamätníka pre mesto, ktoré prakticky celé stáročia 
bolo formované samotným baníctvom, ktoré v dnešnej dobe je dosť zatracované. (Pripravil: Ing. Karol Tomámy, 
tajomník GBS)  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Karol Tomány) - kliknite. 

   1. svätobarborský sprievod, Marianka, 5.12.2014 
     Z príležitosti sviatku sv. Barbory, patrónky baníkov, zorganizoval Spolok Permon 
Marianka 1. svätobarborský sprievod, ktorý po oficiálnom otvorení pri Bridlicovej štôlni v 
Marianskom údolí sa presunul Karpatskou ul. ku kaplnke sv. Barbory, kde bol pripravený 
oficiálny program.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Michal Chmulík) - kliknite. 

   Barborské slávnosti 2014 – slávnostný Šachtág, Spišská Nová Ves, 
3.12.2014 
     
    Za zvukov fanfár uniformovaní baníci, študenti a postava Barbory priniesli a vystavili na 
čestné miesto v koncertnej sále Reduty banícke zástavy, ako i ďalšie banícke insígnie. 
    Po privítaní hostí,, sa začal Šachtág hymnickou piesňou v podaní spevokolu pri BSS. 
Šachtág bol umocnený prítomnosťou členov výkonného výboru Združenia baníckych 
spolkov a cechov Slovenska, na čele s jej predsedom Ing. Erikom Sombathym, ktorý v 

prejave pripomenul 10 výročie stretnutia, ktoré viedlo k založeniu ZBSC. Súčasne odovzdal ďakovné listy trom 
spolkom. - pokračovanie.  
    Súčasťou Šachtágu bol i krst novej publikácie „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnostou na 
Spiši, III. časť – severozápadná časť Spiša. Túto publikáciu zostavili Ing. arch. Adriána Klingová, Ing. arch. Peter 
Kling. Autormi odborných príspevkov sú Ing. Jozef Daniel, Ing. Adrián Harničár, Ing. Marián Jančura a Ing. arch. 
Adriána Klingová. Publikáciu krstili starosta obce Smižany Ing. Michal Kotrady a starosta obce Hôrka Ing. Vladimír 
Boška. 
dokončenie.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel) - kliknite.  

   Vernisáž výstavy "HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY NA SPIŠI", Spišská Nová 
Ves, 25.11.2014 
     Národu možno odcudziť mnoho vecí: 
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny. Národu možno vziať slobodu, 
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu, vyrvať mu to, čo je v jeho duši 
a čo nosí vo svojom srdci... 
    Týmto mottom od J. C. Hronského sa začala 25. novembra 2014 v Multifunkčnom centre 
Barbora v Spišskej Novej Vsi vernisáž výstavy "HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY NA SPIŠI". V 

úvode Ing. Jozef Daniel poukázal na históriu baníctva na Spiši, históriu banského meračstva na Slovensku, ako i na 
Východnom Slovensku, uviedol najstaršie slovenské banské mapy (Jarabá 1569, Kremnica...), i najstaršiu 
povrchovú mapu Spiša (1715), ako i históriu banského školstva na Slovensku. - dokončenie.    Fotogaléria (autor 
fotografií: Viktor Daniel) - kliknite.  

   Banícka ofera, Smolník, 23.11.2014 
     Členovia Baníckeho spolku "Bratstvo" Smolník-Smolnícka Huta sa zúčastnili 
23.11.2014 na slávnostnej sv. omši v rímskokatolíckom kostole v Smolníku - banícka ofera. 
 
   Fotogaléria (autor fotografií: Jarmila Kolesárová) - kliknite. 

   23. valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho 

 

 

 

 

 MINIATÚRA 
ČÍSLA pre zväčšenie 
kliknite TU! 

 ŠABLÓNY SPRÁVNEHO 
TVARU BANÍCKEHO ZNAKU ! 

Stiahnite si šablónu znaku 
vo formáte: .eps .pdf  

Stiahnite si šablónu znaku 
vo formáte: .cdr .eps .gif .tif 

 VEDELI STE, ŽE... 

19. stretnutie banských 
a hutníckych miest Českej
republiky sa uskutoční 19.-

21.6.2015 
v Havířove?  

 

od roku 2011 je 10. 
august pamätným dňom 
Slovenskej republiky - 

Deň obetí banských 
nešťastí? 

 



spolku, Banská Štiavnica, 20.11.2014 
     23. valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, sa uskutočnilo v konferenčnej sále 
Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici 20. novembra 2014 s nasledovným programom: 23. valné 
zhromaždenie, slávnostný šachtág so skokom cez kožu.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Barborské slávností - Spišské zborové dni 2014, Spišská Nová Ves, 
19.11.2014 
     Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským kultúrnym 
centrom v Spišskej Novej Vsi a BSS zorganizovalo 19.11.2014 v koncertnej sále Reduty 
regionálnu súťažnú prehliadku speváckych zborov Spišské zborové dni, a Súťaž speváckych 
zborov o putovnú banícku karbidku.Keďže sa jednalo o súťažnú prehliadku, výkony 
speváckych zborov hodnotila odborná porota. Výsledky : Zlaté pásmo: Miešaný spevácky 
zbor Chorus Iglovia, Strieborné pásmo: Robotnícky spevokol Krompachy, Miešaný spevácky 

zbor pri Baníckom spolku Spiš, Spišská Nová Ves, ktorý po druhýkrát získal putovnú banícku karbidku.  
    Porota konštatovala, že hlasová kultúra všetkých zborov splnila požiadavky kultivovaného hlasového prejavu. Pri 
všetkých zboroch bol badateľný umelecký rast a citlivý spevácky prejav.  
    Súťaž po organizačnej stránke bola výborne pripravená, so záverečným hodnotením poroty s dirigentmi a 
presvedčivým prejavom odborne fundovaným obsahom sprievodného slova PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD. 
Banícky spolok Spiš  
   Fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel) - kliknite. 

   Slávnostné odhalenie portrétu Ing. Jána Bartalského CSc., Spišská Nová 
Ves, 11.11.2014 
     Po odhalení portrétov Prof. Ing. E. Nevyjela v roku 2012 a PhDr. D. Hábera v roku 
2013 bol 11. novembra 2014 v Banícko – energetickom centre odhalený portrét Ing. Jána 
Bartalského CSc. 
    Pred samotným aktom odhalenia portrétu Ing. P. Baláž PhD. mal prednášku: „História 
organizácií Geologického prieskumu n. p. Spišská Nová Ves“. Vo svojej prednáške zhodnotil 
históriu geológie na Slovensku po roku 1945, so zvláštnym dôrazom na Geologický 

prieskum a prínos Ing. J. Bartalského. - dokončenie. Životopis Ing. Jána Bartalského , CSc. - kliknite. Fotogaléria 
(autor fotografií:Ing. Jozef Daniel) - kliknite.  

   Prezentácia pripravovanej expozície Slovenského banského múzea v 
Handlovej, 7.11.2014 
     Dňa 7.novembra 2014 o 15.00 hod. sa za účasti ministra životného prostredia SR 
Petra Žigu a predstaviteľov rezortu, poslanca NRSR Vladimíra Jánoša, primátora mesta 
Handlová Rudolfa Podobu, generálneho riaditeľa HBP Petra Čičmanca, riaditeľa Slovenského 
banského múzea Jozefa Labudu a širokej verejnosti, uskutočnila prezentácia pripravovanej 
expozície Slovenského banského múzea v Handlovej s názvom Cesta uhlia. 
    Účastníci si mohli prezrieť priestory suterénu s imitovaným banským podzemím, prízemie 

s vystavenými veľkými strojnými zariadeniami a mechanizovanými výstužami. Súčasťou programu bola aj 
prezentácia CESTA UHLIA, zameraná na prezentovanie dosiaľ vykonaných činností pri príprave expozície, ale aj film 
prezentujúci činnosť vystavených exponátov pri reálnej banskej činnosti. (prevzaté z www.muzeumbs.sk) 
    Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite.  

   Akademici v Banskej Štiavnici, 17.10.2014 
     Akademici v Banskej Štiavnici sú pokračovaním prvej etapy podujatia, keď banský 
hunt, respektíve klát dreva, študenti Univerzity z Miškolca a Západomaďarskej univerzity zo 
Šoprone úspešne dotlačili v auguste 2006 do Banskej Štiavnice a ktoré v októbri 2006 boli 
umiestnené v historických budovách Akadémie. Cieľom tlačenia hunta a klátu bolo 
pripomenúť si založenie baníckej školy v roku 1735, založenie Akadémie Máriou Terézou v 
roku 1762 a 5. výročie Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej 
akadémie v Banskej Štiavnici 6 fakultami/univerzitami z Miškolca, Šoprone, Košíc, Zvolena, 

Ostravy a Leobenu. Iniciatíva vyšla z maďarskej strany, boli to študenti Univerzity v Miškolci a Západomaďarskej 
univerzity v Šoproni. V roku 2009 ďalších 5 fakúlt podpísali Vyhlásenie o pripojení k Deklarácii. Pomaly už tradičné 
podujatie sa teda týka už 11 akademických inštitúcií. (zdroj: www.banskastiavnica.sk) 
    Fotogaléria (autor fotografií: Roman Lehotský)- kliknite. 

   Prednáškové odpoludnie, Spišská Nová Ves, 14.10.2014 
     14. októbra uskutočnili sa v „Barborke“ dve prednášky. Prvou prednáškou bola 
prednáška, ktorú si pripravila p. Dana Rosová „Čo je karikatúra?“. Táto prednáška má úzky 
súvis s práve prebiehajúcou výstavou „Hlavne autom, vlakom a raketou menej“. Jedna sa 
o sedemdesiate a osemdesiate roky 20 storočia v karikatúrach časopisu ROHÁČ vo výbere 
Fera Jablonovského prezentovaného nielen ako dokument doby, ale aj ako trvalá hodnota 
našej kultúry. Táto výstava je doplnená o modely aut, vláčikov, lietadiel a rakiet. - 
dokončenie.  

    Fotogaléria - kliknite. 

   Otvorenie banského náučného chodníka "Po stopách baníckej činnosti vo 
Vyhniach", 11.10.2014 
     Za krásneho jesenného počasia sme 11.10.2014 otvorili dlho avizovaný banský náučný 
chodník vo Vyhniach nazvaný "Po stopách baníckej činnosti vo Vyhniach". Chodník je 
situovaný v priestore, ktorý domáci obyvatelia poznajú pod názvom Handel. Práve tento 
kúsok prírody sme využili pre vybudovanie náučného banského chodníka. - dokončenie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   18. stretnutie banských miest a obcí Českej republiky, Český Krumlov, 
26.-28.9.2014 
     18. stretnutie banských miest a obcí Českej republiky sa konalo za pomerne početnej 
účasti zástupcov slovenských baníckych spolkov a cechov v Českom Krumlove, 26.-
28.9.2014.  
    Fotogalérie: č. 1 - zo stránky SHHS ČR, č. 2 - zo stránky Obce Ľubietová (autorka 
fotografií: Soňa Pupalová). 

   Jubilejná X. výstava húb, Marianka, 20.9.2014 
     Spolok Permon Marianka a Spolok pre montánny výskum pripravili najúspešnejší 
ročník v desaťročnej histórii výstavy húb v Marianke! Bol prekonaný doterajší rekord v 
návštevnosti a v počte druhov vystavených húb. Rozhodovanie o tohtoročnej hube výstavy 
bolo náročné, počasie rastu húb mimoriadne prialo, kandidáti boli najmenej traja. Na 
základe hodnotenia prítomných mykologických odborníkov sa hubou výstavy stal - 
pavučinovec zavalitý, Cortinarius praestans, jedlý - kliknite.  

   Deň baníkov 2014, Gelnica, 19.9.2014 
     Mesto Gelnica a Banícky spolok SPIŠ pripravili v meste Gelnica „Deň baníkov 2014“. 
Toto slávnostné podujatie sa konalo v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva, ku 
ktorému sa pripojilo i mesto Gelnica. Cieľom dní EKD je zvýšiť povedomie o miestnom 
dedičstve a zvýšiť záujem o jeho ochranu - dokončenie.  
    Fotogaléria (autori fotografií: V. Daniel a TIK mesta Gelnica) - kliknite. 

   Prednáška "Baníctvo piatich nerastov v Novoveskej Hute", Spišská Nová 
Ves, 16.9.2014 
     Po prázdninovej prestávke pokračoval cyklus prednášok 2014 prednáškou v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva „Baníctvo piatich nerastov – Novoveská Huta“. Cieľom 
týchto dní, kde sa zapojilo i STM a BSS je zvýšiť povedomie o miestnom dedičstve, ako i 
zvýšiť záujem o jeho ochranu. Tento cieľ si stanovili i autori prednášky - dokončenie.  
    Fotogaléria (autor fotografií: V. Daniel) - kliknite. 

   Deň obetí banských nešťastí, Veľký Krtíš, 10.8.2014 
     Dňa 10. augusta Banícky cech Dolina Veľký Krtíš, Baňa Dolina, akciová spoločnosť a 
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Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu pri Bani Dolina Veľký 
Krtíš, usporiadali pietnu spomienku venovanú pamiatke baníkom, ktorí zahynuli pri vykonávaní baníckej profesie.  
    V tento deň sme si pripomenuli 5. výročie tragédie v Handlovej, pri ktorej zahynulo 20 baníkov a banských 
záchranárov, medzi ktorými boli aj traja banskí záchranári z Bane Dolina. Tiež si pripomíname obete všetkých 
baníkov, ktorí svoj život položili pri vykonávaní ťažkej baníckej práce. 
    Pietna spomienka sa začala sprievodom členov baníckeho cechu, zástupcov vedenia Bane Dolina, rodinných 
príslušníkov zosnulých baníkov a ostatnej verejnosti ulicami mesta Veľký Krtíš k baníckemu pamätníku, kde sa 
konala samotná spomienka. Tu s krátkymi príhovormi vystúpili katolícky kňaz Mgr. Marek Kosorín, evanjelický 
farár Mgr. Ján Ruman a predseda Baníckeho cechu Dolina Veľký Krtíš, Ing. Branislav Mojžiš.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Branislav Mojžiš) - kliknite. 

   Deň obetí banských nešťastí, Slovinky, 10.8.2014 
     Delegácia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku sa zúčastnila na pietnom 
stretnutí - Dni obetí banských nešťastí v Slovinkách. Spolu s členmi Baníckeho cechu 
Slovinky položili pri pamätníku vence s bielych ruží. Delegáciu viedol člen rady spolku, p. 
Štefan Granec.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Štefan Granec) - kliknite. 

   Deň baníkov 2014, Spišská Nová Ves, 9.8.2014 
     Banícky spolok Spiš sa hlási k tradícii spolku sv. Barbory, ktorý už pred 400 rokmi zastrešoval banícku 
pospolitosť v celom bývalom chotári mesta Spišská Nová Ves. Podarilo sa nám zistiť, že spolok Barbora mal 
vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi svoj oltár. Je to kaplnka v kostole po ľavej strane - kaplnka Srdca 

Ježišovho. V duchu tradícií spolku sv. Barbory orientuje si svoj program i Banícky spolok SPIŠ.  
    Tohtoročné oslavy Dňa baníkov sa uskutočnili skôr, ako je to zvykom, ale viedla k tomu skutočnosť, že koniec 
augusta a  september sú každoročne zaplnené akciami ďalších spolkov, cechov a organizácií. Z iniciatívy nových 
členov Baníckeho spolku Spiš sa Deň baníkov uskutočnil v baníckej osade v Novoveskej Hute - dokončenie.  
    Fotogaléria (autori fotografií: členovia BSS Spiš) - kliknite. 

   Deň obetí banských nešťastí, Banská Štiavnica, 8.8.2014 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici v spolupráci s Mestom 
Banská Štiavnica zorganizoval v piatok 8.8.2014 pred štôlňou Glanzenberg spomienkové 
stretnutie z príležitosti Dňa obetí banských nešťastí.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Náckov pochod, Banská Štiavnica, 1.8.2014 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici zorganizoval v piatok 
1.8.2014 v poradí už 17. Náckov Štiavnický pochod. Podujatie začalo na terase Baníckej 
krčmy pri štôlni Glanzenberg, účastníci potom v sprievode absolvovali štyri zastávke s 
ukončením na nádvorí pri "Štiavnickom Betleheme".  
   Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Cisárska vizitácia baníctva, Banská Bystrica, 26.7.2014 
     Mesto Banská Bystrica pre svojich obyvateľov i návštevníkov po minulom roku opäť 
pripravilo unikátnu Cisársku vizitáciu, ktorá v sobotu 26. júla vyvrcholila vo svojom prvom 
oficiálnom ročníku. 
    Na Námestí SNP sa v sobotu uskutočnila pripomienka cisárskej návštevy spred 250 
rokov. Keďže motívom príchodu princov vtedy bolo spoznanie baníckych tradícií a 
technologických postupov, počas celého popoludnia prebiehali v centre mesta viaceré 
banícke hry a súťaže pre deti. Po 18-tej hodine potom začala samotná historická 

rekonštrukcia návštevy Jozefa II. a Leopolda II. z roku 1764, ktorú si v rámci nultého ročníka Cisárskej vizitácie 
Banskobystričania vyskúšali už minulý rok. Postavu následníka trónu Jozefa II. tentokrát stvárnil Vladimír 
Kobielsky. (Zdroj: bbonline.sk/video-banskobystricke-namestie-privitalo-po-250-tich-rokoch-naslednika-tronu/)  
   Videoreportáž - kliknite. 

   Kráľovská návšteva, Banská Štiavnica, 19.7.2014 
     Za veľkého záujmu verejnosti sa v Banskej Štiavnici konalo podujatie "Kráľovská 
návšteva Banskej Štiavnice, oživená historická udalosť pri príležitosti 250. výročia 
kráľovskej vizitácie rímskeho kráľa Jozefa II., jeho brata veľkovojvodu Petra Leopolda a 
princa Alberta v slobodnom kráľovskom meste Banská Štiavnica.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Utorkové popoludnie, Banská Štiavnica, 15.7.2014 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok zorganizoval výjazdné „Utorkové 
popoludnie“ baníckeho spolku po ceste panovníckej návštevy z roku 1764, ktoré sa 
uskutočnilo v utorok 15. júla 2014 s nasledovnými hlavnými zastávkami: Richňavský tajch, 
Správna budova Hlavnej Bieber štôlne Štiavnické Bane, Štôlňa Glanzenberg, Štiavnická 
Kalvária, Baňa Starovšechsvätých v Hodruši, Hodrušská dedičná štôlňa, Kostolík v Jalšovej 
a Žarnovická Huta.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Slávnostné požehnanie portálu "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí", 
Marianka, 28.6.2014 
     Za veľkého záujmu verejnosti a návštevníkov Marianskeho údolia, sa konalo slávnostné 
požehnanie portálu "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí". Slávnostný akt požehnania 
vykonal Mons. František Rábek, ordinár Ozdrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky. Organizátormi veľmi vydarenej akcie bol Spolok Permon Marianka, Obec 
Marianka, Farnosť Narodenia Panny Márie Marianka a Spolok pre montánny výskum.  
    "Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí" v Marianke je jediným zachovaným starým 

banským dielom na ťažbu bridlice na Slovensku. Jeho gabionová konštrukcia portálu s výplňou melafírom z lomu 
Sološnica, okr. Malacky, je na Slovensku unikátna!  
    Spoločná fotografia pred portálom (autor fotografie: Ivan Paška) - kliknite. Fotogaléria v príprave. 

   Slávnostné odhalenie novo postaveného portálu štôlne Ján, Banská 
Štiavnica, 24.6.2014 
     Podujatie „Slávnostné odhalenie novo postaveného portálu štôlne Ján“ sa uskutočnilo 
na Jána 24.6.2014 o 16.00 hod. Štôlňa Ján je prekop otvárajúci rovnomennú žilu a jej 
nadlože a podložné menšie žily z povrchu, po ktorých bol následne uskutočňovaný sledný 
geologický prieskum a dobývanie malého rozsahu. Činnosť sa tu vykonávala vo viacerých 
etapách, nakoľko sú tu zastúpené diela ako kresané želiezkom a kladivom, tak aj strieľané 
pomocou pušného prachu. 

    Portál štôlne sa nachádza bezprostredne pri miestnej komunikácii prechádzajúcej údolím cca 150 južne od 
šachty Žigmund v Banskej Štiavnici. Iniciátorom myšlienky výstavby portálu bol Banskoštiavnicko-hodrušský 
banícky spolok. Práce dodávateľsky realizovala spoločnost ELGEO Trading, s.r.o. prevádzka Banská Štiavnica. Na 
slávnostnom odhalení portálu sa zúčastnili členovia rozšíreného výboru baníckeho spolku ako aj obyvatelia z 
blízkeho okolia.  
   Fotogaléria (autori fotografií: Lubomír Lužina a Marián Urban) - kliknite. 

   Prijatie primátorom mesta, Pezinok, 24.6.2014 
     Pred 675 rokmi, vtedajší panovník Karol Róbert, povolil majiteľom okolia Pezinka 
dobývať drahé kovy na svojich majetkoch. Stalo sa tak 24.júna 1339, teda pred 675 rokmi. 
V tento výročný deň, 24. júna 2014, prijal primátor mesta Pezinok členov Malokarpatského 
baníckeho spolku na oficiálnom stretnutí. V následnej družnej besede pohovorili účastníci 
o minulosti baníctva v  Pezinku a o súčasnej situácii. Podujatie spestrili svojim vystúpením 
žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa. Text: Jozef Mišuta.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Robert Vagač) - kliknite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Rokovanie Rady Združenia, Čučma, 19.6.2014 
     V priestoroch Obecného úradu v Čučme sa 19.6.2014 sa konalo rokovanie Rady 
Združenia, ktorého sa z celkového počtu 28 členov, zúčastnili delegáti 18 spolkov a cechov. 
Jedným z bodov programu bolo prijatie Občianskeho združenia ROZGANG v Čučme za člena 
Združenia. Rady Združenia jednomyselne prijala OZ Rozgang za 29-teho člena Združenia.  

   Vyhniansky Trnád 2014, Vyhne, 14.6.2014 
     Dňa 14.6.2014 OZ Eisenbach Vyhne už po piaty krát usporiadal starú banícku slávnosť 
pred štôlňou Sv. Antona Paduánskeho vo Vyhniach - Vyhniansky Trnád. Tejto akcie sa 
zúčastnili zástupcovia baníckych spolkov z okolia a to hlavne z Kremnice, Banskej Bystrice, 
Handlovej, Starých Hôr a tiež členovia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku 
spolu s množstvom občanov z Vyhní a blízkeho okolia. Po baníckej procesii a baníckej omši 
nasledovalo posedenie a pohostenie spolu s vystúpením domácej country skupiny 
Dostavník. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a oživenie si starých baníckých tradícií 

v našom regióne. Text: Ing. Ivan Lepeň.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ivan Čillík) - kliknite. 

   Uhoľná stopa 2014, Nováky, 14.6.2014 
     Keď sme v roku 2010 vytýčili a vyznačili Náučný banícky turistický chodník (NBTCH) a 
zorganizovali takzvaný nultý ročník (v roku 2010 bolo 70-te výročie kedy bolo vyťažené 
prvé uhlie z Bane Nováky) veru sme netušili, ako významne pomôže napĺňať naše 
najdôležitejšie poslanie – pripomínať banícku históriu v Novákoch. 
    Už na I. ročníku pochodu, ktorému sme dali názov „Uhoľná stopa“, sa zúčastnilo vyše 
160 účastníkov. Ani na ďalších nepoklesla účasť pod stovku. Aj teraz, 14. júna 2014, kedy 
sa uskutočnil 4. ročník bolo riadne zaprezentovaných 110 pochodujúcich (Viď fotografiu, 

alebo aj fotoreportáž na zbsc.eu). A boli medzi nimi mladí aj skôr narodení, baníci aj nebaníci, Nováčania, 
Prievidžania, ale aj z okolitých či vzdialených obcí. My, ktorí sme NBTCH budovali, sme mali z účasti úprimnú 
radosť, lebo nám veľmi nebol potrebný. My sme aj v rámci zamestnania po jeho trase často chodili, keď bolo treba 
kontrolovať stav a funkčnosť jednotlivých banských diel. 
    Na druhej strane sme si až teraz uvedomili, aké sú z neho nádherné pohľady na okolité pohoria Hornej Nitry. 
Kto neverí nech sa príde o rok presvedčiť na vlastné oči. Budeme oslavovať malé piate jubileum UHOĽNEJ STOPY 
2015. Text: Ing. Augustín Machata, podpredseda SPBN.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Augustín Machata) - kliknite . Spoločná fotografia účastníkov pochodu - kliknite. 

   Výstava "Malé Karpaty, ako ich možno nepoznáte..., Malacky, 7.6.2014 
     Spolok Permon Marianka v spolupráci so Spolkom pre montánny výskum Bratislava a 
mestom Malacky zorganizovali výstavu "Malé Karpaty, ako ich možno nepoznáte...". 
Návštevníci si môžu do 29.júna 2014 vo výstavných priestoroch Pálfyovského kaštieľa v 
Malackách prezrieť 25 rámov s fotografiami starých banských diel, vrátane 3D a počas 
vernisáže si mohli prezrieť expozíciu vzácnych minerálov Malých Karpát a baníckych 
artefaktov zo súkromnných zbierok organizátorov.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Jozef Kráľ) - kliknite. 

   Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2013, Spišská Nová Ves, 22.5.2014 
     Primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., 22. mája o 15.00 hod. v obradnej sieni Radnice 
slávnostne udelil najvyššie ocenenie mesta Spišská Nová Ves. 
    Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe 
a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta, ako aj podnietiť aktivitu obyvateľov tohto mesta 
udeľuje raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves. Poslanci na poslednom zasadnutí 
konanom 24. apríla 2014 schválili udelenie tohto ocenenia za rok 2013 dvom laureátom - 
pokračovanie. Blahoželáme !  

   Fotogaléria (autori fotografií: V. Daniel a J. Alcnauer) - kliknite. 

   Valné zhromaždenie, Smolník, 18.5.2014 
     Dňa 18.5.2014 sa konalo Valné zhromaždenie Baníckeho spolku "Bratstvo" Smolník-
Smolnícka Huta.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Jarmila Kolesárová) - kliknite. 

   3. ročník "Pochodu po náučnom banskom chodníku", Pezinok, 10.5.2014 
     Za veľmi pekného počasia sa 3.ročníka prechodu "Po banskom náučnom chodníku" v 
Pezinku, organizovaného Malokarpatským baníckym spolkom v Pezinku, zúčastnilo 105 
účastníkov od 3 do 80 rokov z regiónu Malých Karpát, od Bratislavy po Trnavu, ale aj zo 
Spišskej Novej Vsi, Sulína a Veľkého Krtiša. Podujatie bolo zo strany všetkých účastníkov 
hodnotené ako veľmi vydarené.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Jozef Mišuta) - kliknite. 

   Pripomenutie si významných výročí kráľovského banského mesta Stříbro, 
ČR, 26.4.2014 
     V sobotním odpoledni si členové Hornického spolku ze Stříbra připomněli v prostorách 
Městského muzea za přítomnosti kamarádů z Čech, Slovenska a Německa některá velmi 
významná výročí vztahující se ke královskému hornímu městu Stříbru a stříbrskému 
rudnímu revíru. 
    Město Stříbro má slavnou historii, od města horního, přes město královské až do 
dnešních dnů. Město Stříbro se od pradávna těšilo přízni králů. Přes město vedla tzv. 

západní cesta na Norimberk a do Bavor. Jedním z možných důvodů je pomoc městu a stříbrným dolům - 
pokračovanie, fotogaléria 1, fotogaléria 2.  
    Poďakovanie 1. miestopredsedu Hornicko-historického spolku Stříbro predsedovi Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slovenska - kliknite. 

   Konferencia "Využitie nerastných surovín Slovenska s dôrazom na 
energetické suroviny", Spišská Nová Ves, 23.-24.4.2014 
     Prekrásna sála koncertnej sály Reduty v Spišskej Novej Vsi privítala 115 účastníkov 
konferencie z 30 organizácii reprezentujúcich vyše 7600 pracovných miest v baníctve, 
geológii a pridružených činnostiach. Po úvodnom privítaní a zaspievaní Baníckej hymny, 
ktorú s účastníkmi Baníckeho spevokolu si zaspievali i účastníci konferancie, zazneli úvodné 
prejavy. V úvode vystúpil D. Petrík, št. tajomník MH SR. V  ďalších prejavoch to bol Ing. V. 
Klaučo, predseda BSS, Ing. Labanič, gen. riaditeľ STM, Mgr. Lea Grečková, poslankyňa NR 

SR a  zástupca primátora a E. Sombathy, predseda ZBSC - pokračovanie, vyhlásenie účastníkov.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Stráženie Božieho hrobu, Kremnica, 18.4.2014 
     Tento rok sme sa pokúsili o obnovu tradície, ktorá má hlboké korene v minulosti. 
Dvaja členovia nášho spolku strážili Boží hrob v loretánskej kaplnke vedľa farského kostola 
sv. Františka z Assisi v slávnostných baníckych uniformách prvé dve polhodiny. 
    Stráženie Božieho hrobu je súčasťou Veľkej noci, najvýznamnejších kresťanských 
sviatkov. Tradične ho stráži „uniformovaná zložka“ obce. V baníckych mestách to boli baníci 
v slávnostných uniformách a so šabľou. Tí skôr narodení si to ešte pamätajú a bolo tomu 
tak aj v Kremnici, kde v súčasnosti Boží hrob strážia farníci od Veľkého piatku do večera 

Bielej soboty v polhodinových intervaloch. 

   Valné zhromaždenie, Kremnica, 11.4.2014 
     Tento rok bolo kratšie, pretože sa nekonali voľby do výboru. Na minuloročnom valnom 
zhromaždení sme si odsúhlasili dvojročné volebné obdobie. Okrem tradičných povinných 
náležitostí, sme informovali prítomných členov o prípravách na 7. stretnutie banských miest 
a obcí v našom meste a požiadali sme ich o pomoc počas jeho konania, hlavne o čo 
najväčšiu účasť v  slávnostnom sprievode. Privítali sme troch nových členov, vylúčili sme 



sedem členov v zmysle platných stanov a všetkým prítomným sme odovzdali nové členské preukazy. 

   Prednáška "Montánna archeológia na Spiši", Spišská Nová Ves, 8.4.2014 
     Štvrtou tohtoročnou prednáškou v Banícko-energetickom centre Barborka, dňa 8. 
apríla 2014, bola prednáška archeológa PhDr. Sojáka „Montánna archeológia na Spiši“. 
    PhDr. M. Soják po absolvovaní VŠ – FF UK Bratislava (odbor archeológia – história) 
nastúpil v septembri 1992 do Podtatranského múzeu Poprad ako odborný pracovník – 
archeológ - pokračovanie. 
    Fotogaléria - kliknite. 

   Noví podpredsedovia Združenia, Banská Štiavnica, 8.4.2014 
     Na prvom zasadnutí Výkonného výboru Združenia, ktoré sa konalo 8.4.2014 v 
zasadačke Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici boli tajnou voľbou zvolení noví 
podpredsedovia Združenia: prvý podpredseda - Ing. Ľuboš Kováč (vľavo) a druhý 
podpredseda - Ing. Norbert Werner (vpravo).  
    B l a h o ž e l á m e ! 

   Výstava "Modra a baníctvo Malých Karpát", Modra, 29.3.2014 
     Spolok Permon Marianka v spolupráci s mestom Modra, ďalšími spoluorganizátormi a 
partnermi pripravil výstavu "Modra a baníctvo Malých Karpát". Vernisáž výstavy sa konala 
29.3.2014 v historickej budove radnice v Modre. Jej súčasťou bolo predstavenie časopisu 
MONTANREVUE č.1/2014 s príspevkom o modranskom baníctve. Výstava sa stretla so 
značným záujmom verejnosti, ktorí si mali možnosť prezrieť expozíciu vzácnych minerálov 
Malých Karpát, fotografie starých banských diel, vrátane 3D. Výstava potrvá do 4. apríla. 
Reportáž - kliknite.  

   Výstava "Slovenské banské mapy v klenotnici UNESCO", Bratislava, 
25.3.2014 
     Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici opatruje v súčasnosti 342 
archívnych fondov. Zaradené sú v nich rôzne druhy archívnych dokumentov - listiny, 
úradné knihy, spisy, účtovná a technická dokumentácia, mapy a iné. Najrozsiahlejším 
fondom je archívny fond Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici (1524 – 
1919). Jeho významnú zložku tvoria banské mapy a plány. Pre ich mimoriadnu hodnotu boli 
v roku 2007, na odporučenie Medzinárodného poradného výboru zasadajúceho v Pretórii 

(JAR), zaradené medzi najvýznamnejšie dokumentárne dedičstvo ľudstva a zapísané do Registra Pamäte sveta 
UNESCO. 
    Výstavu pripravil ŠÚBA v Banskej Štiavnici v spolupráci s Informačným a dokumentačným strediskom UNESCO 
a pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO. Je to reprezentatívna ukážka z cca 15 tisíc mapových dokumentov 
zo 17. až začiatku 20. storočia. Výstava sa koná vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, Michalská 1 
do 10. apríla 2014. 
    Fotogaléria (autor fotografií: Jozef Kráľ) - kliknite. 

   Utorkové popoludnie, Banská Štiavnica, 25.3.2014 
     Programom pravidelného "Utorkového popoludnia" organizovaného BŠHBS 25.3.2014 
v Slovenskom banskom múzeu (bývalá kaplnka sv. Ignáca) v Banskej Štiavnici bola 
prednáška PhDr. Jozefa Labudu, CSc.: "Návšteva banského skanzenu v Pfunderer Bergu, 
Južné Tirolsko, Taliansko".  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   VIII. Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska, Banská Štiavnica, 20.3.2014 
     V historickej aule Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici 
sa 20. marca 2014 konalo v poradí VIII. Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska. Jedným z hlavných bodov programu bola voľba nových orgánov 
Združenia na dvojročné obdobie. Zloženie nových orgánov Združenia - kliknite TU. 
Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Tri akcie, Hodruša-Hámre, 19.3.2014 
     Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky 
spolok a Slovenská banská s.r.o. dňa 19.3.2014 v priestoroch hotela Salamandra Resort v 
Hodruši-Hámroch zorganizovali v poradí už 5. Rudnobanský spolu s 3. Rozálčianskym 
šachtágom. Vzhľadom k príjemnému a významnému dátumu sa podujatie úspešne spojilo s 
už 14.-tym ročníkom Jozefovského stretnutia- pokračovanie TU. Fotogaléria (autor 
fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Životné jubileum Ing. Jozefa Karabellyho, Banská Štiavnica, 14.3.2014 
     V spolupráci Mesta Banská Štiavnica s Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym 
spolkom 14.3.2014 prijala primátorka mesta Ing. Jozefa Karabellyho, z príležitosti jeho 
životného jubilea - 85 rokov. Jubilant bol prvým predsedom Združenia baníckych spolkov a 
cechov Slovenska.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Informácia zo zahraničia: Přijetí zástupců hornických spolků ve 
Sněmovně, Praha, ČR, 11.3.2014 
     Toto úterý navštívila Poslaneckou sněmovnu sedmičlenná delegace Sdružení 
hornických a hutnických spolků ČR, aby se zde setkali s předsedou Sněmovny Janem 
Hamáčkem. Přijetí na půdě Sněmovny zprostředkoval poslanec Václav Votava. „Požádali 
jsme poslance Votavu o zorganizování tohoto setkání, abychom se mohli panu předsedovi 
představit, seznámit ho s činností našich spolků a požádat o záštitu i osobní účast na 18. 

setkání hornických měst, které se uskuteční v září v Českém Krumlově,“ uvedl místopředseda Hornického spolku 
ve Stříbře Karel Neuberger. - pokračovanie.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Karel Neuberger)- kliknite. 

   Valné zhromaždenie BS Spiš, Spišská Nová Ves, 25.2.2014 
     Banícky spolok Spiš bol založený na I. Valnom zhromaždení dňa 11. 6. 2008 v Spišskej 
Novej Vsi, ako občianske združenie. Ako cieľ si združenie dalo obnovu baníckych pamiatok a 
oživenie baníckych tradícií na Spiši. Za necelých 6 rokov činností sa podarilo uskutočniť celý 
rad akcií. Bolo to tak i v roku 2013, kedy sa činnosť spolku riadila Kalendáriom na rok 2013. 
Dňa 25.2.2014 sa na Valnom zhromaždení stretlo viac ako 70 členov BSS, aby vyhodnotili 
rok 2013, a schválili plán činností (Kalendárium) na rok 2014. - pokračovanie.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel)- kliknite. 

   Utorkové popoludnie, Banská Štiavnica, 25.2.2014 
     Programom pravidelného "Utorkového popoludnia" organizovaného BŠHBS 25.2.2014 
v Slovenskom banskom múzeu (bývalá kaplnka sv. Ignáca) v Banskej Štiavnici bola 
prednáška Ing. Juraja Cengela: "Výrobné technológie štiavnickej huty" + premietanie 
historických fotografií zo Striebornej huty.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Barbora n.o. Pezinok na Holiday World, Praha, ČR, 20.-23.2.2014 
     Nezisková organizácia Barbora prezentovala pripravované projekty na rok 2014 na 
Holiday World v Prahe. Po prvýkrát sme v Českej republike rezentovali náš projekt Pezinský 
Permoník, ktorý zaujal a môžeme očakávať návštevníkov z ČR. Okrem záujmu zo strany 
nových vystavovateľov sme sa dostali do povedomia odbornej verejnosti a návštevníkov, 
ktorý sa zaujímali o minerály a nerastné bohatstvo z našej oblasti. Vďaka veľkej účasti a 
záujmu o baníctvo bola táto akcia pre nás veľkým prínosom. Zároveň sme prezentovali 
časopis Montarevue o ktorý bol záujem a návštevníci sa s nadšením zastavovali a zaujímali 



o banícke aktivity, históriu a plány do budúcnosti. Boli sme oslovený cestovnými agentúrami, ktoré prejavili 
záujem o dlhodobejšiu spoluprácu pre svojich zahraničných klientov, ktorý by radi objavili tajomstvá našich baní a 
štôlni.Pozornosť pútal Jirko Vitáloš, vo svojom tradičnom obleku. Stretli sme kolegov z ostatných baníckych spolkov 
a dohodli aktivity, vďaka ktorým bude naša spolupráca do budúcnosti prínosom. (autor textu: Andrea Heldová)  
   Pre zväčšenie fotografie vľavo - kliknite. 

   Prednáška "Zabudnuté baníctvo západného Spiša", Spišská Nová Ves, 
18.2.2014 
     Dňa 18.2.2014 sa uskutočnila druhá tohtoročná prednáška v Baníckoenergetickom 
centre Barborka. Prednášateľom bol RNDr. A. Harničár. Pochádza z učiteľskej rodiny. Jeho 
otec pochádzal z baníckej oblasti a tak počas prázdnin chodieval k dedovi, kde zbieral 
kamene a strýko mu rozprával o baniach a baníckom živote. Prvé myšlienky stať sa 
geológom prišli v desiatich rokoch, po prečítaní knihy „Zaviaty život". Na priemyslovke v 
Spišskej Novej Vsi študoval geológiu, neskôr na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave a 

nakoniec na Karlovej univerzite v Prahe. - pokračovanie.  
   Fotogaléria - kliknite. 

   22. reprezentačný banícky ples, Banská Štiavnica, 14.2.2014 
     Mesto Banská Štiavnica v spolupráci so Slovenskou banskou komorou so sídlom v 
Banskej Štiavnici a Banskoštiavnicko-hodrušským baníckym spolkom zorganizovalo 22. 
reprezentačný banícky ples, "14.celoslovenský", ktorý sa konal 14.2.2014 v priestoroch 
Hotela Grand-Matej v Banskej Štiavnici.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Zasadnutie výkonného výboru Združenia, Handlová, 13.2.2014 
     V Handlovej sa dnes uskutočnilo zasadnutie výkonného výboru Združenia, ktorého 
hlavným bodom programu bolo zostavenie kandidátky na voľbu nových orgánov Združenia, 
ktoré sa bude konať na Valnom zhromaždení, plánovanom 20.3.2014 v Banskej Štiavnici. 
    Kandidátna listina a podklady k jednotlivým bodom programu budú zaslané členom 
Združenia v najbližších dňoch.  

   Stretnutie s predsedom vlády SR, Bratislava, 30.1.2014 
     „Zdar Boh!“ privítal v priestoroch Zrkadlovej sály predseda vlády SR Robert Fico 
zástupcov Slovenskej banskej komory. Premiér už v minulosti deklaroval, že má s baníckym 
stavom dobrý vzťah. „Mám s vami viac ako priateľské vzťahy. Vieme si povedať pravdu, 
nech je akákoľvek náročná,“ uviedol v príhovore. „Viackrát som s vami sfáral do baní a 
vtedy som pochopil, akú veľkú statočnosť musíte ako živitelia rodín prejavovať, keď ste sa 
rozhodli pre takúto ťažkú, no poviem otvorene, že aj nebezpečnú prácu preto, keď chcete 
ako chlapi prejaviť zodpovednosť za životy vašich rodín,“ povedal Robert Fico. S baníkmi bol 

aj pri tragických udalostiach. „Poviem to ako chlap, tieto udalosti ma ľudsky veľmi poznačili. Spoznal som, čo je to 
chlapská solidarita, čo je pocit súdržnosti v nešťastí, pochopil som, ako viete prežívať spoločné nešťastie, ako vás 
to ľudsky zomklo,“ dodal. - pokračovanie.  
   Fotogaléria - kliknite. 

   ITF SLOVAKIATOUR, Bratislava, 30.1.2014 
     Na jubilejnom 20. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý 
sa koná v dňoch 30.1.-2.2.2014 vo výstavných priestoroch Incheby, a.s. v Bratislave, sa 
vlastnou expozíciou zúčastňuje člen nášho Združenia, Barbora n.o. Pezinok.  
   Foto - tu.  

   Stretnutie v Senáte Českej republiky, Praha, 28.1.2014 
     Na základe pozvania Združenia baníckych a hutníckych spolkov Českej republiky sa 
zástupcovia Združenia: Ing. Malchárek, JUDr. Vilim, p. Mišuta a p. Kráľ zúčastnili 28.1.2014 
na stretnutí v Senáte Českej republiky s jeho miestopredsedom Přemyslom Sobotkom. 
Stretnutiu predchádzala spoločná návšteva jeho účastníkov v Národnom technickom múzeu 
spojená s prehliadkou expozície baníctva a hutníctva.  
   Fotogaléria (autor fotografií: K. Neuberger) - kliknite. 

   VII. šachtág, Handlová, 25.1.2014 
     Handlovský banícky spolok spolu so svojimi partnermi zorganizoval v poradí už VII. 
šachtág, ktorého sa zúčastnili viacerí hostia.  
   Fotogaléria (autor fotografií: J. Maslíkovár) - kliknite. 

   Zasadnutie komisie SBC, Ľubietová, 24.1.2014 
     V zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ľubietovej sa 24.1.2014 konalo zasadnutie 
komisie pre Slovenskú banskú cestu.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Dagmar Zajacová) - kliknite. 

   Utorkové popoludnie, Banská Štiavnica, 21.1.2014 
     Programom pravidelného "Utorkového popoludnia" organizovaného BŠHBS 21.1.2014 
v Slovenskom banskom múzeu (bývalá kaplnka sv. Ignáca) v Banskej Štiavnici bolo 
premietnutie filmu "„Železná cesta" z roku 1949, ktorý režíroval štiavnický rodák Vladimír 
Bahna (1914 – 1977). Obsahom filmu je budovanie Trate mládeže z Hronskej Dúbravy do 
Banskej Štiavnice v rokoch 1948 – 1949. Záujemcovia si môžu prehliadnuť alebo stiahnuť 
tento film - tu.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Zasadanie predstavenstva Slovenskej železnej cesty v zahraničí, Hejce, 
Maďarská republika, 16.1.2014 
     Prvý krát sa zasadanie združenia Slovenská železná cesta uskutočnilo v zahraničí - v 
obci Hejce v Maďarsku. Dôvodov bolo niekoľko: v tejto obci funguje Medzinárodný ústav pre 
výchovu v cestovnom ruchu, v blízkosti sú významné miesta bývalého baníctva a hutníctva 
ako napr. Telkibánya, tu sa stala nehoda lietadla so slovenskými vojakmi pred niekoľkými 
rokmi. - pokračovanie.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Karol Tomány) - kliknite. 

   Tri akcie v jeden deň, Spišská Nová Ves, 14.1.2014 
     Stála výstava "Zbierka nerastov Jitky Bohovicovej" - kliknite, "Abstraktná krajina v 
amatérskej tvorbe Jozefa Košťála" v rámci projektu: Banícka tradícia v umeleckých 
prejavoch - kliknite a prednáška "Nerastné suroviny na spiši v historickom kontexte", 
prednášajúci: RNDr. Marián JANČURA, CSc. Banícko – energetické centrum Barborka sa 14. 
januára 2014 stala svedkom realizácie 3 vyššie uvedených akcií. Prvé dve akcie boli 
súčasne vernisážou. - pokračovanie.  
   Fotogaléria (autor fotografií: V. Daniel) - kliknite. 

   Novoročné prijatie prezidentom SR, Bratislava, 10.1.2014 
     Piatykrát bola 10.1.2014 prijatá delegácia Združenia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska, tvorená zástupcami jednotlivých spolkov a cechov, prezidentom SR, Ivanom 
Gašparovičom, na tradičnom novoročnom stretnutí. Hosťami bola zástupcovia Združenia 
baníckych a hutníckych miest Českej republiky, ktorí odovzdali p. prezidentovi vlastné 
stavovské vyznamenanie.  



 

   Fotogaléria (autori fotografií: Ing. Erik Sombathy, Rudolg Vagač) - kliknite. 

   Odhalenie pamätných tabúľ, Banská Štiavnica, 30.12.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok zorganizoval už tradičné koncoročné 
odhaľovanie pamätných tabúľ venovaných významným osobnostiam. Tento rok v priestore 
pred vchodom do Informačnou kanceláriou Geoparku Banská Štiavnica boli odhalené 
pamätné tabule venované: K. T. Deliusovi a D. Štúrovi.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite. 

   Prednáška: "Suroviny morského dna", Spišská Nová Ves, 17.12.2013 
     Poslednou prednáškou, ktorou sa Banícky spolok Spiš a STM Košice lúčili s rokom 
2013, bola prednáška splnomocnenca vlády SR v organizácií SO IOM, ktorým je na základe 
Uznesenia vlády SR č. 821 z 24.novembra 2010, Ing. Peter Baláž PhD. - pokračovanie.  
   Fotogaléria - kliknite. 

   Výstava: "Banícka tradícia v umeleckých prejavoch", Spišská Nová Ves, 
10.12.2013 
     Dňa 10. decembra 2013 sa konala vo veľkej sále Banícko – energetického centra 
Barborka vernisáž výstavy baníckeho spolku Spiš „Banícka tradícia v umeleckých 
prejavoch“. Táto výstava nie je prvou, ktorú pripravili členovia BSS. Nadväzuje na úspešné 
výstavy „Baníci tvoria“, „Výstava prác insitných baníckych umelcov“ a „Baníctvo v 
umeleckej fotografií“ - pokračovanie.  
   Fotogaléria - kliknite. 

   Svätobarborský šachtág, Pezinok, 7.12.2013 
     Udržiavanie baníckych tradícii je tiež o.i. poslaním baníckych spolkov. Túto tradíciu si 
členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku pripomenuli 7.12.2013 
zorganizovaním Svätobarborského šachtágu. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia miestnej i 
krajskej samosprávy, ministerstva hospodárstva SR a viacerých spoločenských organizácii. 
Na šachtágu, popri domácich členov MBS a Barbory n.o., boli prítomní členovia baníckych 
spolkov a cechov z Kremnice, Handlovej, Starých Hôr, Marianky, Bratislavy, nechýbali ani 
zahraniční priatelia zo Stonavy. Vydarené podujatie povzbudilo organizátorov do ďalšej 

aktívnej činnosti.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Jozef Mišuta) - kliknite. 

   Barborské slávnosti 2013 - šachtág, Spišská Nová Ves, 4.12.2013 
     Šachtág sa konal 4. decembra (na Barboru) v prekrásnej koncertnej sále Reduty. Viac 
ako 160 členov Baníckeho spolku Spiš, ako i pozvaných hostí sa zúčastnilo na tejto oslave. 
Za zvukov fanfár uniformovaní baníci, študenti, Barbora a permonici priniesli a vystavili na 
čestné miesto banícke zástavy, ako i ďalšie banícke insignie. pokračovanie...  
   Fotogaléria - kliknite, video - kliknite. 

   22. Valné zhromaždenie BŠHBS, Banská Štiavnica, 28.11.2013 
     V objekte Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa 
28.11.2013 konalo 22. Valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho 
spolku a slávnostný šachtág so skokom cez kožu. Majster Baníckeho bratstva Herrengrund, 
MUDr. Andrej Sitár, udelil predsedovi BŠHBS Ing. Richardovi Kaňovi vyznamenanie "Signum 
Laudis Herrengrundi". Blahoželáme!  
   Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Ľubomír Lužina) - kliknite. 

   Prednáška RNDr. Stanislava Pavlarčíka, Spišská Nová Ves, 26.11.2013 
     Plná prednášková sieň energeticko – baníckeho centra BARBORKA si 26. novembra 
2013 vypočula ďalšiu prednášku. Prednášateľom bol RNDr. Stanislav Pavlarčík. Prednášateľ 
nie je pre našu poslucháčku verejnosť neznámi, pretože sa pravidelne zúčastňuje akcií v 
BARBORKE, 12. decembra 2012 predniesol prednášku „JAVORINA, druhá najväčšia jaskyňa 
na Slovenskej strane Tatier“ pokračovanie...  
   Fotogaléria - kliknite. 

   "Sandbersko-pajštúnsky geopark", Marianka, 8.11.2013 
     "Sandbersko-pajštúnsky geopark" dostáva reálnu podobu. Z plánovaných 10 
informačných panelov s postermi na jednotlivých zastaveniach bolo dnes pracovníkni 
ŠGÚDŠ v Bratislave osadených postermi 5 panelov, vrátane panelu pri "Bridlicovej štôlni v 
Marianskom údolí". 
    Fotografie - foto 1 , foto 2 , foto 3 . Autor: J. Kráľ  

   Zasadnutie Rady Združenia, Pezinok, 7.11.2013 
     Za účasti delegátov z jednotlivých členov Združenia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska sa v Strednej odbornej škole v Pezinku konalo druhé tohtoročné zasadnutie Rady 
Združenia. V poradí za 28 člena Združenia bolo jednohlasne prijaté Tovarišstvo poráčského 
baníctva. Najbližším rokovaním orgánov obce bude Valné zhromaždenie, ktoré sa bude 
konať v marci 2014 s hlavným bodom programu - voľba orgánov Združenia. 
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