
  

 

 PRÍHOVOR 
predsedu Združenia 
baníckych spolkov 
a cechov Slovenska 
»» kliknite 

 KTO SME A AKÉ SÚ 
NAŠE CIELE 

 ZÁKLADNÉ DOKUMENTY 
stanovy, volebný poriadok, 
symboly, medzinárodná 
spolupráca 

 KALENDÁRIUM AKCIÍ 2014 
Združenie, členovia  

 VÝKONNÝ VÝBOR 
kliknite 

 ČLENOVIA ZDRUŽENIA 
stav k 1.1.2014  

 FOTOGALÉRIE Z AKCIÍ 
aktuálny počet fotografií: 777  
od 4.12.2012  

 INFORMÁCIE Z ROKOVANÍ 
ORGÁNOV ZDRUŽENIA 
rokovania RZ a VZ, stanovy, 
smernice a výnosy 

 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 ... 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 2014, 
tiráž  

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

 REDAKCIA 
šéfredaktor  

 REDAKČNÁ RADA 
predseda a členovia  

 OSTATNÉ 
pokyny pre autorov, 
predplatné na rok 2014, 
inzercia 

 PROJEKTY 

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

 

 

 SEKCIA LEN PRE 
ČLENOV ZDRUŽENIA 
Kliknite »» pre prístup  

 NOVINKY NA STRÁNKE 

Chronologický prehľad zmien
a doplnení na našej stránke 

»» viac 

 POZVÁNKY  
kliknite na obr. 

 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 

 FOTO NA 2.TÝŽDEŇ 

NÁŠ PORTÁL má ambíciu zverejňovať informácie z aktuálneho diania o baníctva 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. 
Zverejnenie informácií nepodlieha žiadnemu vzájomnému finančnému plneniu.  

Tešíme sa na spoluprácu! 

 NOVÝ DOKUMENTÁRNY FILM ! 

 
  Prehrajte si trailer - kliknite! 

 NAVŠTÍVTE INTERNETOVÝ NÁUČNÝ CHODNÍK ! 

 
   Kliknite na obr. 

 
 Strieborná zberateľská minca v nominálnej 

hodnote 10 eur - Jozef Karol Hell - 300. výročie 
narodenia  
 
   Popis: Zberateľská minca pripomína 300. výročie narodenia 
slovenského vynálezcu, strojmajstra a významného 
konštruktéra banských čerpacích strojov - Jozefa Karola Hella.  
   Bližšie informácie: kliknite TU. 

 
 Súbor mincí 2013 "UNESCO - Banská Štiavnica"  

 
   Popis: Ročníkový súbor slovenských euromincí 2013 "Svetové 
kultúrne dedičstvo UNESCO na Slovensku - Banská Štiavnica".  
 
   Bližšie informácie: kliknite TU. 



 

 

 

 

 V PRÍPRAVE 
Malokarpatská banská cesta 
Štôlňa Michal 

 RÔZNE 

 OSOBNOSTI BANÍCTVA NA 
SLOVENSKU 
Jozef Karol Hell, 
Samuel Mikovíni, 

 SLOVENSKÉ BANSKÉ 
MESTÁ A OBCE 
kliknite... 

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

 BANÍCKE PIESNE 
Banícky stav, Zdar Boh hore 

 BANSKÉ MÚZEÁ 
Slovensko, Česká republika 

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

 ZO ZAHRANIČIA 

Ostrava otvára mimoriadnu 
pamiatku - vysoké pece 

Ráj permoníků na dole Kukla v 
Oslavanech 

Unikátne veľkorýpadlo KK1300 
uviedol 6.6.2011  
v Duchcove do prevádzky 
prezident ČR Václav Klaus 

 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 2014 > 

 
 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   

 

 KONTAKTUJTE NÁS! 

Máte otázku, návrh alebo 
pripomienku? »» kliknite  

 MEDVEDIA ŠTÔLŇA V ŽIARSKEJ DOLINE ! 

 
  Bližšie informácie - kliknite! 

 ŠTÔLŇA ANDREJ V KREMNICI ! 

 
  Bližšie informácie - kliknite! 

 POZVÁNKA NA VÝSTAVU ! 

 
   Bližšie informácie - tu. 

 POZÝVAME VÁS DO ČUČMY ! 

 
   Miesto vzniku Rožňavskej Metercie ! 

 Fotoreportáž z osláv ! 

  
Kliknite - 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 

 NOVINKA NA KNIŽNOM TRHU ! 

 

 

 

 

 

Aj fotografia od Vás môže byť 
na tomto mieste. Kontaktujte 

nás!  

 Vyšlo č.4/2013 
MONTANREVUE !  

 MINIATÚRA 
ČÍSLA pre zväčšenie 
kliknite TU! 

 PRE VOĽNÉ CHVÍLE 
    kliknite na obr. a hrajte ! 

 ŠABLÓNY SPRÁVNEHO 
TVARU BANÍCKEHO ZNAKU ! 



»» 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... 

  

 
PRVÁ KNIŽNÁ PUBLIKÁCIA 

 
O BANÍCTVE 

 
V MALÝCH KARPATOCH,  

unikátne fotografie starých banských diel, 
minerálov a hornín...  

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.... 

 

 PRIPRAVOVANÉ AKCIE, INFORMÁCIE, SPRÁVY 

Slávnostný šachtág 2013 
Koncertná sála Reduty 
 
Spišská Nová Ves, 4.12.2013, 18.oo 

Prednáška "Suroviny morského dna" 
MBC Barborka 
 
Spišská Nová Ves, 17.12.2013, 16.oo 

 AKTUÁLNE TLAČOVÉ SPRÁVY Z INTERNETU  

O ďalšom uránovom prieskume pri 
Košiciach štát ešte nerozhodol  
26.12.2013 
»» celý článok 

Vystavujú staré betlehemy i sviatočnú 
izbu baníkov  
15.12.2013 
»» celý článok 

 HLAVNÁ STRÁNKA NÁŠHO WEBU k 28. decembru 2012 vo formáte PDF - kliknite. 

 HLAVNÁ STRÁNKA NÁŠHO WEBU k 31. decembru 2013 vo formáte PDF - 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. 

 

Stiahnite si šablónu znaku 
vo formáte: .eps .pdf  

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

 

 VEDELI STE, ŽE... 

18. stretnutie banských 
a hutníckych miest Českej
republiky sa uskutoční 26.-

28.9.2014 
v Českom Krumlove  
a 19. stretnutie v 

Havířove ? 
 

 

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

Deň obetí banských 
nešťastí? 

 

od 7.7.2007 je Združenie 
baníckych spolkov a cechov 
Slovenska členom Združenia 

európskych baníckych a 
hutníckych spolkov (VEBH)? 

 

v roku 2006 bolo založené 
Sdružení hornických a 
hutnických spolků ČR? 

27.9.2008 na 1.stretnutí 
banských miest a obcí 
Slovenska v Pezinku,  
bol Združeniu udelený  
ČESKÝ PERMON?  

»» viac 

27. júla 2010  
vydala Slovenská pošta, a. 

s., poštovú známku  
v nominálnej hodnote  
0,60 € s podobizňou 

sv.Klimenta? 

  
13. decembra 2011 vydala

Slovenská pošta, a. s., 
poštovú známku  

v nominálnej hodnote  
1,60 € v edícii UMENIE: 



   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. 

   Banícka ofera, Smolník, 24.11.2013 
     Dňa 24.11.2013 sa Banícky spolok "Bratstvo Smolník a Smolnícka Huta" zúčastnil na 
baníckej ofere v rímsko-katolíckom kostole Svätej Kataríny Alexandrijskej v Smolníku.  
   Fotogaléria (autor fotografií: Jarmila Kolesárová) - 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. 

   Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, Bratislava, 24.10.2013 
     24. októbra 2013 sa v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky uskutoční 
slávnostne vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska. K radvanskému jarmoku, aušusníckym službám 
špaňodolinských baníkov, ručnému zvoneniu na zvony, fujare a terchovskej muzike (prvky 
vyhlásené v roku 2011) pribudnú čičmianske ornamenty, banskoštiavnický salamander, 
tradičné bábkarstvo, gajdy a gajdošská kultúra. Fotogaléria - kliknite. 

   Odhalenie pamätného portrétu PhDr. Dezidera Hábera, Spišská Nová Ves, 
15.10.2013 
     Dlhodobým cieľom Baníckeho spolku SPIŠ je mapovať nielen históriu baníctva, ale aj 
osobností, ktoré sa o rozvoj baníctva na Spiši zaslúžili. V utorok 15. októbra sa v 
Polyfunkčnom centre Barborka konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule osobnosti, 
ktorá sa nebývalým spôsobom podpísala pod vznik stredného baníckeho školstva na 
Slovensku. Bol ňou prvý riaditeľ Baníckej školy v Spišskej Novej Vsi, PhDr. Dezider Háber... 
pokračovanie. Fotogaléria - kliknite. 

   Deň otvorených dverí ŠGÚDŠ, Bratislava, 12.10.2013 
     Dňa 12.10.2013 zorganizoval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave "Deň 
otvorených dverí", aby návštevníkom priblížil svoju dlhoročnú činnosť a pripomenul si 
120.vyročie úmrtia geológa svetoveho významu Dionýza Štúra. Na túto akciu bola pozvaná 
Barbora n. o. s Klubom mladých permoníkov a skauti zo 61. zboru Modrý oblak z Pezinka, 
ktorí v rámci programu "Geológia hrou" názorne predviedli techniky ryžovania zlata. Deti sa 
naučili spoznávať a ryžovať zlato. Náročnosť ryžovania si vyskúšalo asi 495 detí z Bratislavy 
a okolia. Za pomoci ryžovacej panvice alebo splavu nachádzali zlatinky v štrkovom základe. 

Nájdené zlatinky si deti odniesli domov spolu s certifikátom zlatokopa. Okrem tohto bohatstva však všetci získali 
nové poznatky, vedomosti a informácie o našej zemi, sopečnej činnosti, horninách a mineráloch. Veríme, že 
záujem verejnosti o aktivity podobného charakteru bude neustále narastať.  
   Fotogaléria - kliknite. 

   Slávnostné uvedenie poštových známok, Bratislava, 12.10.2013 
     V sobotu 12.10.2013 sa v rámci Dňa otvorených dverí Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave konalo slávnostné uvedenie poštových známok z emisného radu 
Ochrana prírody - Slovenské minerály, spojené s autogramiádou autora grafického návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľová maľba Metercie z 
Rožňavy? 

  
v ankete, ktorú organizovala

Slovenská pošta, a. s., v 
spolupráci so Zväzom 

slovenských filatelistov, bola 
táto známka vyhlásená za 

najkrajšiu slovenskú 
poštovú známku roka 

2011 ? 

 NAŠI PARTNERI 



akad. mal. Karola Felixa.  
   Pre zobrazenie známky v hodnote 0,60 EUR - drahý opál z Dubníka - kliknite - tu, známky v hodnote 0,60 EUR - 
žezlový kremeň zo Šobova - kliknite - tu . 

   Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, Košice, 11.10.2013 
     Predseda Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenko Trebuľa udelil Gemerskému 
baníckemu spolku Bratstvo v Rožňave "Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja" za 
propagáciu a zachovávanie baníckych tradícií na Slovensku, ale aj v zahraničí - kliknite. 
Gemerský banícky spolok Bratstvo od svojho založenia v roku 1999 pôsobí ako nezisková 
záujmová organizácia, ktorá združuje pracovníkov bývalých banských závodov, ale aj 
sympatizantov s touto profesiou. Hlavným poslaním je zachovávanie baníckych pamiatok a 
tradícií. V čase vzniku bol druhým takýmto spolkom na Slovensku. Spolok je veľmi aktívny 

predovšetkým pri organizovaní odborných konferencií aj so zahraničnou účasťou. Gemerský banícky spolok 
Bratstvo svojimi odbornými a organizačnými radami má zásluhu na vzniku ďalších baníckych spolkov v regióne. Bol 
iniciátorom založenia Združenia banských spolkov a cechov Slovenska, ktoré má dnes už 27 členov. 
    Toto vysoké krajské ocenenie bolo odovzdané na slávnostnom akte, ktoré sa konalo 11.10.2013 v Štátnom 
divadle v Košiciach - kliknite. 

   Deň baníkov, Gelnica, 4.10.2013 
     Mesto Gelnica zorganizovalo dňa 4.10. 2013 oslavy Dňa baníkov, spojené so 
slávnosťou, venovanou 80. výročiu umiestnenia jedného z monumentov Gelnice – sochy 
modliaceho sa baníka na Baníckom námestí - (Obr.) . Zároveň sa pripomenulo 780. výročie 
príchodu miestnych nemeckých osadníkov – gründlerov do Gelnice, s ktorými sa spája 
stáročia trvajúci rozvoj a prosperita miestneho baníctva. Súčasťou osláv bola vernisáž 
výstavy „Osud jedného monumentu“ - pozvánka , ktorá nás na základe skúmania archívnych 
podkladov oboznamuje s históriou vzniku sochy baníka, diela košického sochára O. 

Samovolského (1878 – 1814). Sochu vytvoril na objednávku baróna Jacobsa, významného miestneho ťažiara a 
podnikateľa v železiarstve. Po vernisáži sa prítomní hostia zapojili do sprievodu baníkov. Banícky deň zakončil 
kultúrny program s vystúpením folklórnych skupín a speváckych zborov. 
   Oslavy sa stretli so záujmom miestnych občanov. Baníckeho dňa sa zúčastnili aj početní hostia. Okrem poslancov 
Národnej rady SR MUDr. Novotného a Ing. Cicoňa, poslancov Košického samosprávneho kraja Ing. Münnicha a Ing. 
Masníka, to boli zástupcovia baníckych spolkov zo Spišskej Novej Vsi, Smolníka, Pezinka, Rožňavy, Rudnian, 
Sloviniek a Švedlára.  

   III. ročník UHOĽNEJ STOPY, Nováky, 28.9.2013 
     Je sobota 28.septembra 2013. Na Námestí SNP v Novákoch víta účastníkov UHOĽNEJ 
STOPY nádherné počasie, ale aj viceprimátorka mesta Nováky (Obr. 1) . Pred tribúnou sa 
dáva do pohybu viac ako stovka účastníkov (Zaregistrovaných bolo 103). Začali ukrajovať 
prvé desiatky metrov z pätnásť kilometrovej trasy (Obr.2) Náučného baníckeho turistického 
chodníka, ktorý k 70. výročiu začatia ťažby v Bani Nováky vybudoval Spolok priateľov Bane 
Nováky. V polovici trasy účastníkov pozdravil starosta Lehoty pod Vtáčnikom (Obr.3) . To 
ešte viac pozdvihlo náladu do druhej polovice trasy, takže III. ročník UHOĽNEJ STOPY 

prebehol vo výbornej atmosfére a zanechal v účastníkoch, ale aj v organizátoroch nádherný zážitok.. Autor 
fotografií: Augustín Machata.  

   Otvorenie stálej výstavy "Prešov mesto opálu", Prešov, 26.9.2013 
     Dňa 26.09.2013 bola otvorená stála výstava pod názvom "Prešov mesto opálu". Táto 
výstava je zameraná na prezentáciu Opálových baní, ktoré sa nachádzajú v srdci Európy na 
východnom Slovensku pri meste Prešov. 
    Spoločnosť Opálové bane Libanka, s. r. o. v súčinnosti s mestom Prešov pripravila stálu 
výstavu s  tematikou opálových baní a drahého opálu. Táto výstava je situovaná v jednej 
z najstarších budov mesta Prešov, v Caraffovej väznici... pokračovanie.  
    Fotogaléria 1 - kliknite, fotogaléria 2 - kliknite. 

   19. slezské vlastivedné sympózium "Dedičstvo bridlice - Spadek lupku", 
Zálužné-Mokřinky, ČR, 20.-22.9.2013 
     Na pozvanie OZ Zálužné sa členovia výboru Spolku Permon Marianka zúčastnili v 
dňoch 20.-22.9.2013 na 19. slezskom vlastivednom sympóziu "Dedičstvo bridlice - Spadek 
Lupku", ktoré sa konalo v RS Bíla Holubice v Zálužné-Mokřinky, ČR. V rámci bohatého 
programu bol slávnostne otvorený naučný chodník „Dědičstvo bridlice" a "Imaginárium 
bridlice" (pripravujeme reportáž do MONTANREVUE č.4/2013).  
    Textová správa a fotogaléria v príprave. 

   IX. výstava húb so sprievodnou akciou "ZLATO", Marianka, 14.9.2013 
     IX. výstava húb v Marianke je už minulosťou. Návštevníci si mohli prezrieť 180 (!) 
druhov húb (kompletný zoznam húb - kliknite TU. ) - tretí najväčší počet hub za deväť 
ročníkov výstavy. Na základe hodnotenia prítomných mykologických odborníkov sa hubou 
výstavy stal - hríbovník jelšový, Gyrodon lividus - obr. huby - kliknite tu.  
  Výstava húb bola prvýkrát umiestnená v stane postavenom na voľnom priestranstve 
oproti vchodu do sobášnej miestnosti obecného úradu. Organizátori zhodnotili výstavu a 
sprievodnú akciu veľmi kladne, napriek tomu, že prakticky počas celého dňa sprevádzalo 

daždivé počasie. Výstavu navštívilo a svojimi podpismi v návštevných listoch potvrdilo 211 (!) návštevníkov. 
Vzorkami húb prispeli viacerí návštevníci, o.i. naši priatelia z Mykologického krúžku v Ratíškoviciach, okr. Hodonín, 
ČR a delegácia z Ľubietovej na čele s p. starostom Ing. Zajacom.  
   SRDEČNE POZÝVAME NA JUBILEJNÚ X. VÝSTAVU HÚB V ROKU 2014 !  
   Fotogaléria (autorka fotografií: Soňa Pupalová) - kliknite. 

   Banícky deň, Smolník, 14.9.2013 
     Dňa 14. septembra 2013 Obec Smolník, občianské združenia obce Smolník pod 
záštitou Baníckeho spolku "Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta" usporiadali banícky deň. Pri 
tejto príležitosti si pripomenuli aj 770. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Smolník a 
686. výročie udelenia previlégia kráľovského mesta. Pekné počasie, chutný guláš a bohatý 
kultúrny program prispeli k úspešnej akcii. 
   Fotogaléria (autor fotografií: Jarmila Kolesárová) - kliknite. 

   Náučný banský chodník, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta, 14.9.2013 
     Mestská časť Novoveská Huta bola v minulosti preslávená banskou činnosťou. Dnes je 
síce baníctvo v tejto lokalite na ústupe, no členovia Baníckeho spolku Spiš sa snažia 
zachovať históriu baníctva stále živú. Dôkazom je náučný banský chodník nachádzajúci sa 
hlavne na svahoch hory Muráň, ktorý bol verejnosti slávnostne sprístupnený uplynulú 
sobotu.  
    Videoreportáž z otvorenia chodníka - kliknite. 

   Konferencia "Rožňavská Metercia", Rožňava, Čučma, 13.9.2013 
     13. septembra 2013 sa v Rožňave za účasti zástupcov baníckych spolkov Slovenska, 
zástupcov samospráv partnerských miest Rožňavy, miestnych a regionálnych inštitúcií 
kultúry a množstva záujemcov o dejiny baníctva v Rožňave a na jej okolí konalo podujatie 
k  500. výročiu vzniku Rožňavskej Metercie. Organizátorom tohto úspešného podujatia 
v rámci Dní mesta Rožňava bol Banícky spolok Bratstvo, Banícke múzeum a mesto Rožňava 
a Rožňavská rím.-kat. diecéza. - pokračovanie.  
Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Karol Tomány) - kliknite. 

   Seminár geológov múzeí SR a ČR, Marianka, 11.9.2013 
     História ťažby marianskej bridlice priťahuje pozornosť odborníkov. Bridlicová štôlňa v 
Marianskom údolí, minerály alpskej paragenézy v žilách alpského typu a zrudnenie vo 
fylitoch v bývalom lome na ťažbu stavebného kameňa vo vrchu Bazgovič, história ťažby 
čiernych bridlíc pri pozostatku lomovej steny šifrovej jamy v Panskom lese boli cieľom 
terénnej exkurzie po Malých Karpatoch v rámci "Seminára geológov múzeí SR a ČR", ktorý 
sa konal v Bratislave v dňoch 9. - 12. 9. 2013. Odborný výklad na lokalitách podali RNDr. 
Ján Madarás, PhD. zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a Mgr. Miloš 

Gregor, PhD. z Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.  

 

 

 

 

 

 

 
 



    Fotogaléria v príprave. 

   Cyklus prednášok: "Smolník, jeho sláva a súčasná realita" a "História 
mincovníctva v Smolníku", Spišská Nová Ves, 10.9.2013 
     Po ukončení letných prázdnin pokračoval 10. 9. 2013 pravidelný cyklus prednášok v 
Multifunkčnom banícko – energetickom centre prednáškami dvoma prednáškami z histórie a 
súčasnosti Smolníka. 
    Najbližšia prednáška sa uskutoční 15. 10. 2013 a bude venovaná Strednej priemyselnej 
škole geologicko – baníckej v Spišskej Novej Vsi. Súčasťou prednášky bude i odhalenie 
portrétu prvého riaditeľa tejto školy PhDr. Dezidera Hábera.  

    Vyhodnotenie prednášok (Ing. Jozef Daniel) - kliknite, fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel) - kliknite. 

   Salamandrový šachtág, Banská Štiavnica, 5.9.2013 
     V rámci tohtoročných Slamandrových dní 2013 sa 5.9.2013 konal už tradičný šachtág. 
    Fotogaléria (autor fotografií: Ing.Ľ.Lužina) - kliknite. 

   2. ročník obnovenej Šmintorínskej púte, Banská Štiavnica, 18.8.2013 
     V piatok 16. augusta 2013 o 15,30 hod sa pred kaplnkou pri zrekonštruovanom 
vstupnom portáli Šmintorín štôlne na Hornej Resle v Banskej Štiavnici konal v poradí už 2. 
ročník obnovenej "Šmintorínskej púte".  
    Podujatie viedol dekan Rímskokatolíckej farnosti v Banskej Štiavnici, Mgr. Miloš Pikala za 
účasti zástupcov Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, primátorky mesta 
Banská Štiavnica, Mgr. Nadeždy Babiakovej, občanov a chalupárov Hornej a Dolnej Resly a 
ulíc Pod Paradajzom, Kutnohorskej, Pechovej a ďalších.  

    Fotogaléria (autor fotografií: Ing.Ľ.Lužina) - kliknite. 

   Pamätník obetiam banských nešťastí, Slovinky, 10.8.2013 
     V baníckej obci Slovinky odhalili a vysvätili 10. augusta - Pamätný deň SR - Deň obetí 
banských nešťastí Slovenskej republiky - pamätník baníkom, ktorí prišli o život v 
slovinských baniach pri banských nešťastiach. Na pomníku je menovite vypísaných 31 obetí 
banských tragédií za roky 1950 – 1993, ako i množstvo nemenovaných, ktorí prišli v 
baniach o to najcennejšie, o život, od prvej písomnej zmienky, od roku 1368. Pri 
spomienkovej slávností, na ktorej sa zúčastnili členovia baníckeho cechu a miestni občania, 
ako i hostia z ďalších baníckych spolkov a cechov, v úvode banícku hymnu zaspieval 

Banícky spevokol pri Baníckom spolku SPIŠ. So smútočným prejavom vystúpil p. Ján Stejsko. Zvlášť dojímavá bola 
panychida, ktorú spoločne celebrovali miestny kňaz gregokatolickej cirkvi a pop pravoslávnej cirkvi. Spoluučinkoval 
miestny chrámový zbor... pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite, televízna reportáž - kliknite. 

   Deň bielych ruží, Handlová, 10.8.2013 
     10. august - Pamätný deň SR - Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky si 
štyri roky po tragédii v handlovskej bani, si v Handlovej pripomenuli po tretí krát ako "Deň 
bielych ruží".  
    Fotogaléria (autor fotografií: J. Maslíková) - kliknite. 

   Deň obetí banských nešťastí, Veľký Krtíš, 10.8.2013 
     Na Deň obetí banských nešťastí - 10.8. si Banícky cech Dolina Veľký Krtíš, Baňa Dolina 
a.s. a ZO OZPBGN pri Bani Dolina Veľký Krtíš uctili pamiatku zosnulých pracovníkov Bane 
Dolina, ktorí zahynuli pri výkone povolania. Sučasťou pietneho aktu bol aj pochod 
Baníckeho cechu Dolina ulicami mesta Veľký Krtíš. 
    Fotografie: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 

   Deň obetí banských nešťastí, Pezinok, 10.8.2013 
     Členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku spolu so zastúpením mesta 
Pezinok v osobe viceprimátora, za účastí vdp.rim-.kat.farára, zástupcov spoločenských 
organizácii a občanov mesta Pezinok si na Radničnom námesti pripomenuli "Deň obetí 
banských nešťastí - Deň bielych ruží". Pietnou spomienkou, modlitbou a položením kvetov 
si uctili pamiatku tých, ktorí zahynuli pri výkone baníckeho povolania. 
    Fotogaléria (autor fotografií: Jozef Mišuta) - kliknite. 

   Deň obetí banských nešťastí, Banská Štiavnica, 9.8.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Mesto Banská Štiavnica pripravili pietne 
stretnutie pri príležitosti 10. augusta Pamätného dňa SR - Dňa obetí banských nešťastí, 
ktoré sa konalo pre štôlňou Glanzenberg v Banskej Štiavnici. 
    Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Ľubomír Lužina) - kliknite. 

   Otvorenie zrekonštruovaného portálu a okolia štôlne Dénes-Dionýz, 
Drnava, 3.8.2013 
     Gemerský banícky spolok Bratstvo v Rožňave vyšiel s iniciatívou na sprístupnenie a 
rekonštrukciu portálu štôlne Dénes – Dionýz v Drnave. Ing. Marián Bachňák - ENVEX 
spracoval projektovú dokumentáciu a Rudné bane š.p. Banská Bystrica zrealizovali náročnú 
úlohu. Na sprístupnenie portálu štôlne bolo potrebné odviesť 650 metrov kubických bahna, 
množstvo divo rastúcich stromov a kríkov, postaviť prístupový mostík, odvodňovací žľab a 
upraviť okolitý terén. Mimo toho sa do rekonštrukcie zapojila samotná obec Drnava. 

Členovia GBS Bratstvo sa zúčastnili brigády na úpravu terénnych prác a spracovali podklady pre informačnú tabuľu 
v rámci Slovenskej banskej cesty. Dňa 3.8.2013 v rámci Dní obce Drnava sa zrekonštruovaná štôlňa a informačná 
tabuľa slávnostne odhalili a sprístupnili verejnosti. Na slávnostnom akte odhalenia sa zúčastnili vo veľmi veľkom 
počte obyvatelia obce, poslanci miestneho zastupiteľstva, starostka obce a členovia GBS Bratstvo v Rožňave. 
Starostka obce p. Ulbríková odovzdala pamätné listy 4 žijúcim baníkom, ktorí fárali na štôlni Dénes. Zástupca GBS 
Bratstvo vo svojom príhovore zdôraznil význam drnavského baníctva a zlievárenstva. Na záver miestny spevokol 
zaspieval banícku hymnu.  
    Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Karol Tomány) - kliknite. 

   16. Náckov štiavnický pochod, Banská Štiavnica, 2.8.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok zorganizoval v piatok 2.8.2013 v poradí už 
16. Náckov štiavnický pochod. Otvorenie pochodu bolo už tradične na terase Baníckej 
krčmy pri štôlni Glanzenberg, nasledovalo niekoľko zastávok a slávnostné ukončenie na 
nádvorí pred "Štiavnickým betlehemom".  
    Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Ľubomír Lužina) - kliknite. 

   Cisárska vizitácia baníctva, Banská Bystrica, 27.7.2013 
     Banská Bystrica zažila veľkú slávnosť. Po 249 rokoch sa zopakovala cisárska vizitácia 
baníctva. Syna Márie Terézie, Jozefa II. stvárnil slovenský herec Marek Majeský. Richtársku 
postavu zahral súčasný primátor mesta Peter Gogola. 
    Fotogaléria - kliknite, video - kliknite 

   Kremnický banícky deň 2013, Kremnica, 27.7.2013 
     V sobotu 27. júla 2013 sa v Kremnici uskutočnil už po piaty krát novodobý Banícky 
deň, ktorým sa Kremnický banícky spolok snaží obnoviť banícke tradície z čias, keď sa ešte 



v bývalom slobodnom kráľovskom a hlavnom banskom meste ťažilo zlato a oslavy baníkov boli veľkolepé. Večer po 
zotmení sa baníci v slávnostných uniformách zhromaždili v Dolnej ulici. So zapálenými kahancami kráčali zástupom 
v dvoch vzdialených radoch, medzi ktorými sa hadovito v lnil tretí rad. Z vrchu Kalvária niekoľkí baníci strieľali 
počas sprievodu pomocou dynamitu. Sprievod s baníckou zástavou na čele a s dychovou kapelou postupne prešiel 
cez mesto k tancpľacu nad šachtou Ludovik, kde bola do rána zábava. Pre obnovenie baníckych tradícií vznikol v 
roku 2009 Kremnický banícky spolok. Banícka uniforma ako symbol baníckeho stavu po dlhej dobe zažiarila na 
znovu – obnovenom baníckom dni, kde pokrstili aj zakladaciu listinu spolku. Týmto sa do Kremnice opäť vrátila 
tradícia osláv dňa baníkov, ktoré sa každoročne konávali na Annu. Tohtoročný sprievod baníkov spolu s dychovou 
kapelou Minciar a pánom farárom išiel mestom od dolného konca pešej zóny, cez historickú časť mesta, 
Štefánikovo námestie, okolo budovy Mestského úradu, potom ďalej cez Kollárovú ulicu, Zámocké námestie a 
vrchnou bránou do areálu mestského hradu, kde v kostole sv. Kataríny bola odslúžená banícka omša. Ďakujeme 
všetkým pozvaným hosťom, ktorý sa Baníckeho dňa v Kremnici zúčastnili a podporili nás. Zdar Boh!  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Zasadnutie Rady Združenia, Banská Bystrica, 26.7.2013 
     Za účasti delegátov z jednotlivých členov Združenia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska sa v zasadačke Mestského úradu v Banskej Bystrici konalo prvé tohtoročné 
zasadnutie Rady Združenia. Druhé zasadnutie sa bude konať 7. novembra v Pezinku. 
    Fotogaléria v príprave. 

   14. ročník súťaže v ryžovaní zlata, Zlatá Baňa, 13.7.2013 
     Obec Zlatá Baňa, Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach a OZ 
Permoník pripravili 13.7.2013 v poradí už 14. ročník súťaže v ryžovaní zlata. Zaujímavý 
program čiastočne narušilo nepriaznivé počasie, ale napriek tomu desiatky účastníkov boli s 
akciou veľmi spokojní. Fotografie a výsledky budú zverejnené na webovej stránke obce 
Zlatá Baňa. 
    Fotogaléria (autor fotografií: Stanislav Levendovský)- kliknite. 

   Životné jubileum PhDr. RNDr. Jána Nováka, CSc., Banská Štiavnica, 
13.7.2013 
     V sobotu 13. júla 2013 o 11,00 hod. bol v obradnej sieni Mestského domu v Banskej 
Štiavnici primátorkou mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždou Babiakovou slávnostne prijatý 
PhDr. RNDr. Ján Novák, CSc., člen riadiaceho výboru Banskoštiavnicko-hodrušského 
baníckeho spolku z príležitosti jeho významného životného jubilea – 70 rokov. Oslávenec 
absolvoval počas slávnostného šachtágu aj čestný skok cez kožu.  
    Fotogaléria (autor fotografií: Ľubomír Lužina)- kliknite. 

   Životné jubileum doc. Ing. Ivana Herčka, CSc., Banská Štiavnica, 
12.7.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v súčinnosti s mestom Banská Štiavnica 
pripravil spoločenské stretnutie z príležitosti životného jubilea 70 rokov doc. Ing. Ivana 
Herčka, CSc., významnej osobnosti, ktorý publikoval desiatky vedeckých štúdií, šesť 
študijných textov z muzeológie a bol autorom a spoluautorom viacerých knižných diel. Za 
svoj vedecký prínos v oblasti dejín geologických vied, baníctva a banskej techniky na 
Slovensku a Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici získal viacero ocenení. 

Bližšie informácie o jubilantovi - tu.  
    Fotogaléria (autor fotografií: Ľubomír Lužina)- kliknite. 

   Utorkové popoludie BŠHBS a slávnostné prijatie jubilanta, Banská 
Štiavnica, 9.7.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Banská Štiavnica pripravil pravidelné 
"utorkové popoludnie", ktoré sa konalo 9.7.2013 v priestoroch areálu taviarne bývalej 
Striebornej huty v Banskej Štiavnici, Antolská ul. Súčasťou podujatia bola priehliadka 
objektu s odborným výkladom a slávnostné prijatie jubilanta, Ing. Erika Sombathyho z 
príležitosti jeho životného jubilea. 
    Textová časť - kliknite, fotogaléria - kliknite. 

   Predstavenie novej knižnej publikácie, Hodruša-Hámre, 2.7.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Banská Štiavnica pripravil v spolupráci s 
obcou Hodruša-Hámre slávnostné podujatie, predstavenie novej knižnej publikácie 
„Hodrušské hlbiny - podzemný svet baníkov“ autorského kolektívu Richard Kaňa, Karsten 
Ivan, Lubo Lužina, Albert Russ, Karol Šmehil, Martin Přibil a jej uvedenie do predaja. 
Podujatie sa uskutočnilo v utorok 2.VII. 2013 o 17,00 hod. v priestoroch bane Stará štôlňa 
všetkých svätých v Hodruši.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   2. Ľubietovský banícky a hutnícky deň, Ľubietová, 29.6.2013 
     Obec Ľubietová a OZ Libetha - Ľubietovský banícky spolok pripravil 29.6.2013 v poradí 
2. Ľubietovský banícky a hutnícky deň za účasti zástupcov viacerých banských spolkov a 
cechov, členov Združenia. Súčasťou bohatého programu bola pokusná experimentálna 
starobylá tavba železa o ktorej pripravujeme príspevok do najbližšieho čísla 
MONTANREVUE. 
    Fotogaléria - kliknite. 

   Odhalenie pamätnej tabule M. Laučekovi, Vyšná Slaná, 28.6.2013 
     Dňa 28.6.2013 sa v gemerskej obci Vyšná Slaná konala slávnostná bohoslužba pri 
príležitosti odhalenia tabule miestnemu evanjelickému farárovi, kazateľovi a spisovateľovi 
Martinovi Laučekovi, ktorý tu pôsobil v rokoch 1761 – 1783. V roku 1776 napísal zbierku 
baníckych modlitieb Zlatá báně. Na slávnostnej bohoslužbe vystúpil starosta obce Ing. 
Dušan Gallo. Vo svojom príhovore zhodnotil históriu obce. Ing. Stanislav Lukáč CSc. 
prednosta obvodného úradu životného prostredia v Rožňave vo svojom vystúpení podrobne 

zhodnotil veľmi bohatú banícku a hutnícku minulosť obce. Judr. Vilim Dušan tajomník ZBSC Slovenska spolu s Ing. 
Š. Molčíkom, podpredsedom ZBSC odovzdali do rúk starostovi obce čestný odznak ministra hospodárstva SR "Za 
zachovanie tradícií". Pri tejto príležitosti bola odhalená aj tabuľa o baníckej histórii obce v rámci Slovenskej banskej 
cesty. 
    Fotogaléria - kliknite. 

   Stretnutie členov Baníckeho spolku SPIŠ a ich hostí, Poráč, 22.6.2013 
     Dňa 22.6.2013 sa uskutočnilo stretnutie členov Baníckeho spolku SPIŠ a ich hostí na 
Poráči. Celkove sa stretnutia zúčastnilo cca 100 účastníkov.  
    Stretnutie členov a priaznivcov BSS prinieslo účastníkom stretnutia mnoho nových 
zážitkov, bolo spestrením činností spolku a prípravou na ďalšie aktivity spolku, akými sú pre 
najbližšie obdobie ukončenie náučného banského chodníka v Novoveskej Hute a príprava 
publikácie „Banské technické pamiatky Spiša, časť III, severozápadný Spiš“... pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Slávnostný šachtág k 15. výročiu zriadenia sídla HBÚ, Banská Štiavnica, 
18.6.2013 
     V konferenčnej sále Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, sa 18.6.2013 
konal slávnostná šachtág k 15. výročiu zriadenia sídla Hlavného banského úradu v Banskej 
Štiavnici. Organizátorom akcie bol Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej 
Štiavnici, Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici a Slovenské banské múzeum v Banskej 
Štiavnici.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Trnád 2013, Vyhne, 15.6.2013 
     Dňa 15.6.2013 za krásneho počasia zorganizovalo OZ Eisenbach Vyhne každoročné 
stretnutie nazývané "TRNÁD" pred štôlňou Sv. Antona Paduánskeho vo Vyhniach. Okrem 
domácich občanov sa tohto podujatia zúčastnili aj členovia ďalších baníckych spolkov z 



Kremnice, Pukanca, Novej Bane, Handlovej a Banskej Štiavnice.Sprievod sa konal za účasti baníckej dychovky 
Hodrušanka, ktorá vyhrávala do kroku. Tradične pred štôlňou sa konala bohoslužba a po nej na príjemné chvíle 
hrala Hodrušanka, podával sa guláš a pivo.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   "Modranský banský náučný chodník" - otvorenie, Modra-Harmónia, 
2.6.2013 
     Klub priateľov turistiky, Bratislavský samosprávny kraj a mesto Modra 2.6.2013 v 
rámci akcie "Modranský piknik 2013", ktorou sa už druhý rok otvára turistická sezóna v 
Modre, otvorili "Modranský banský náučný chodník".  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Prieskum "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí", Marianka, 31.5.2013 
     Spolok Permon Marianka v súčinnosti s odborníkmi Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave zorganizoval v piatok 
31.5.2013 druhý prieskum v "Bridlicovej štôlni v Marianskom údolí", jedinom 
zachovanom starom banskom diele na ťažbu bridlice na Slovensku, v rámci ktorého sa 
podarilo získať veľmi zaujímavé odborné poznatky, ktoré budú prezentované v spoločnej 
hodnotiacej správe.  
    Fotogaléria v príprave. 

   Otvorenie banského skanzenu, Hnilčík, 25.5.2013 
     Dobrá mnohoročná spolupráca medzi obcou Hnilčík (starosta Vladimír Fabián) a 
Občianskym združením „Pre prítomnosť a budúcnosť“ (predseda Ing. Marián Jančura CSc.) 
s podporou Karpatskej nadácie a U.S.Steel, priniesla úspech tým, že 25.5.2013 bol 
slávnostne otvorený banícky skanzen v obci Hnilčík. Tento skanzen v súčasností pozostáva 
z budovy muzeálnej expozície umiestnenej na poschodí bývalej školy, z 3 banských 
náučných chodníkov (Trasa A - Roztoky, Trasa B -Bindt, Trasa C – Cechy a Grétla) na 
ktorých sú umiestnené informačné tabule a zo štôlne Ľudmila. 

    Slávnostné otvorenie skanzenu sa uskutočnilo dňa 25.5.2013 za účasti starostu Hnilčíka, zástupcu mesta 
Spišská Nová Ves, Ing. Lívia Brovková, riaditeľky Karpatskej nadácie p. Laury Dittel, zástupcov Baníckeho spolku 
Spiš, ako i za účastí ďalších hostí a občanov obce Hnilčík.... pokračovanie - kliknite.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Prvý deň predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 
Eur s motívom "Jozef Karol Hell - 300. výročie narodenia", Banská 
Štiavnica, 24.5.2013 
     Mesto Banská Štiavnica, Národná banka Slovenska a Mincovňa Kremnica, š.p., 
zorganizovali stretnutie, ktoré sa konalo 24. mája 2013 o 14:00 hod. v priestoroch 
Slovenského banského múzea v Kammerhofe v Banskej Štiavnici, pri príležitosti prvého dňa 
predaja striebornej zberateľskej mince nominálnej hodnoty 10 Eur s motívom "Jozef Karol 
Hell - 300. výročie narodenia". 

    Zberateľská minca pripomína 300. výročie narodenia slovenského vynálezcu, strojmajstra a významného 
konštruktéra banských čerpacích strojov - Jozefa Karola Hella. 
    Fotogaléria - kliknite. 

   Šturc 2013, Kremnica, 18.5.2013 
     Dňa 18.5.2013 sa uskutočnila v Kremnici pri príležitosti 570. výročia banského 
nešťastia v Šturci spomienková slávnosť. Z mála dochovaných archívnych záznamov sa 
jedná o najväčšie banské nešťastie v stredoslovenskej banskej oblasti. Po sprievode sa na 
mieste nešťastia konala ekumenická bohoslužba. Po skončení bohoslužby sa prítomným 
prihovoril predseda Kremnického baníckeho spolku Ing. Dušan Roob. Potom s príhovorom 
vystúpil primátor mesta Handlová Ing. Rudolf Podoba, mesta, ktorého podobná tragédia 
postihla v nedávnej minulosti. Spomienková slávnosť bola ukončená v priestoroch šachty 

Ľudovika, kde na zúčastnených čakalo pohostenie spojené so šachtágom. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
všetkým, ktorý túto slávnosť svojou účasťou podporili, zvlášť zástupcov jednotlivých cechov, starostom obcí ako aj 
poslancom mestského zastupiteľstva. 
    Fotogaléria - kliknite. 

   Andrássyho deň, Rožňava, 17.5.2013 
     V areáli bansko-hutníckej expozície Baníckeho múzea v Rožňave sa dňa 17. mája 2013 
uskutočnilo v rámci Medzinárodného dňa múzeí a galérií zaujímavé podujatie s názvom 
Andrássyho deň s bohatým programom. Okrem prehliadky expozícií boli pre návštevníkov 
pripravené tvorivé dielne, výstavy a prednášky o Andrássyovcoch a baníctve Gemera a 
pestrý sprievodný program spojený s ukážkou kováčskeho remesla, kresaním kameňa, 
razením pamätnej mince, zaujímavosťami z lesného stanovišťa i jazdou banským vláčikom. 
Počas dňa vyhrávala a banícku atmosféru dňa spríjemnila banícka dychová hudba z Jelšavy. 

V čase od 19.00 – 23.00 h. pokračoval program v rámci Noci múzeí a galérií prehliadkou stálych expozícií s 
odborným výkladom. Silvia Holečková.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Odhalenie pamätnej tabule J.K.Hellovi, Štiavnické Bane, 15.5.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok s spolupráci s obcou Štiavnické Bane 
zorganizoval 15.5.2013 slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule Jozefovi Karolovi Hellovi 
(1713-1789), hlavnému strojmajstrovi erárneho banského podniku Hlavná Bieber štôlňa, 
vynálezcovi a významnému konštruktérovi banských čerpacích strojov, pri príležitosti 300. 
výročia jeho narodenia. Pamätná tabuľa je umiestnená na budove Obecného úradu v 
Štiavnických Baniach.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Prednáška "Urán – skutočnosť a mýtus", Spišská Nová Ves, 14.5.2013 
     Prednášková činnosť baníckeho spolku SPIŠ pokračovali prednáškou Ing. Jozefa 
Badára, ktorú si vyžiadali účastníci predošlých prednášok. 
    Ing. Jozef Badár je známy odborník v obore uránu, veď v tomto obore pracoval 45 rokov 
a to na Slovensku postupne ako geológ, hlavný geológ, hlavný inžinier a riaditeľ závodu 
Uránového prieskumu, v Čechách ako riaditeľ koncernového podniku Uránový prieskum v 
Liberci, vedúci odboru uránu na Generálnom riaditeľstve Československého uránového 
priemyslu v Příbrami, námestník riaditeľa pre výrobu a 1. štatutárny zástupca štátneho 

podniku Československého uránového priemyslu a následníckej organizácie DIAMO... pokračovanie - kliknite.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   "Po banskom náučnom chodníku", Pezinok, 11.5.2013 
     Malokarpatský banícky spolok v Pezinku usporiadal 11.mája 2013 2.ročník prechodu 
„Po banskom náučnom chodníku“. Účastníci prechodu sa oboznámili s dobývaním zlata, 
pyritu a antimónu od stredoveku až po koniec 20.storočia. Popri pamätných listoch si 
odniesli nové zaujímavé poznatky a pekné zážitky z prírody. 

   Mladí geografi sa v Marianke oboznamovali s históriou ťažby a 
spracovania bridlice, Marianka, 10.5.2013 
     Dňa 10. mája 2013 sa uskutočnila odborná terénna exkurzia určená pre účastníkov 
celoštátneho kola 41. ročníka "Geografickej olympiády kategórií E, F, G". Účastníkmi bolo 
48 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska – víťazov krajských 
kôl uvedenej olympiády. Jednou zo zastávok exkurzie bolo aj „Marianske údolie“ v 
Marianke. Odborný výklad o obci Marianka a jej pútnickej tradícii podala Mgr. Gabriela 
Nováková PhD. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. S históriou ťažby a 

spracovania bridlice v Marianke oboznámil účastníkov RNDr. Roman Lehotský, člen nášho Spolku Permon 
Marianka. Po prehliadke vstupnej časti „Bridlicovej štôlne“ si mali účastníci možnosť pozrieť ukážku štiepania 
mariatálskej bridlice na tenké doštičky, z ktorých sa tu v minulosti vyrábali predovšetkým písacie tabuľky a strešná 



krytina. Organizátorom celoštátneho kola Geografickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
Fotogaléria - kliknite. 

   Uvedenie knihy "Podzemie Malých Karpát", Marianka, 1.5.2013 
     Kroky niekoľkých desiatok ľudí v popoludňajších hodinách 1. mája 2013 viedli do 
Marianky, kde sa pri kaplnke sv. Barbory konalo uvedenie novej knihy s názvom „Podzemie 
Malých Karpát“. Pre vznik knihy bolo na začiatku základným podnetom to, že Malé Karpaty, 
ktoré poznáme ako oblasť bohatú na zaujímavé a pekné miesta, ukrývajú v údoliach, 
horách a lesoch viacero štôlní, šácht a baní... pokračovanie - kliknite. 

   Exkurzia členov Košického baníckeho a hutníckeho cechu v Zlatej Idke, 
29.4.2013 
     Mgr. Ing. Jozef Selín po nežnej revolúcii a útlme baníctva sa venoval duchovnej 
činnosti v bývalej Juhoslávii medzi našimi krajanmi, ale po návrate do Košíc sa stal členom 
nášho cechu. Nakoľko je lokálpatriotom histórie a baníctva Zlatej Idky odrazilo sa to aj v 
jeho aktivitách, keď v rámci svojich vystúpení, či už formou prednášky o Gabrielovi M. 
Svaiczerovi alebo návrhoch cechovej zástavy zdôrazňoval význam zlatoidského baníctva. Z 
jeho iniciatívy a pod vedením nášho nového predsedu Ing. JUDr. Ivana Krajníka bola 

zorganizovaná exkurzia do Zlatej Idky, a to popoludní 29. apríla 2013.... pokračovanie - kliknite. Poznámka: 
autorom fotografií je Pavol Vojtaško. 

   S blahoželaním za priateľmi a kamarátmi, Stříbro, 26.4.2013 
     V pátečním odpoledni si členové stříbrského hornického spolku spolu se členy jiných 
hornických spolků z celé ČR, Slovenska, Německa a hostů připomenuli dvě významná výročí 
pro naše staré hornické město, a to 500 let od udělení propůjčky štoly Kašparovy ( posléze 
Prokopovy ) a 500 let od udělení dvou horních řádů olověným dolům u města Stříbra.... 
pokračovanie - kliknite.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   9. ročník Náckovej Štiavnice, Banská Štiavnica, 26.4.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok s spolupráci s mestom Banská Śtiavnica a 
ďalšími partnermi pripravil v poradí už 9. ročník Náckovej Štiavnice. Podujatie sa konalo v 
Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici a tento rok bolo venované doc. Ing. Ivanovi Herčkovi, 
CSc., významnej osobnosti Banskej Štiavnice a autorovi viacerých publikácií o Baníckej 
akadémii v jubilejnom roku roku sedemdesiatin.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Náckov výjazd do Štiavnice, Banská Štiavnica-Hronská Dúbrava, 
26.4.2013 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok s spolupráci so svojimi partnermi 
zorganizoval Štiavnickou Ančou tradičný "Náckov výjazd do Dúbravy". Z akcie prinášame 
niekoľko fotografií vo fotogalérii.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Valné zhromaždenie Kremnického baníckeho spolku, Kremnica, 
12.4.2013 
     V piatok 12.4.2013 sa konalo Valné zhromaždenie Kremnického baníckeho spolku. 
Trvalo dlhšie ako zvyčajne, pretože členovia spolku prerokovali a odsúhlasili nové stanovy. 
Okrem toho si zvolili výbor, do ktorého pribudli dvaja noví spomedzi riadnych členov. 
Norbert Boldiš sa vzdal predsedníctva zo zdravotných dôvodov a po dvoch mesiacoch má 
spolok nového predsedu, ktorým sa stal Ing. Dušan Roob. Ďakujeme bývalému 
predsedovi za prácu pre spolok a novému predsedovi aj ostatným členom výboru želáme 

veľa úspechov! Zdar Boh! 

   Výstava všestranného človeka, STM Košice, 11.4.2013 
     Dňa 11. apríla t.r. uskutočnila sa v Slovenskom technickom múzeu vernisáž výstavy 
Milana Augustína: Spomienky na Polynéziu. Autor, rodák z Banskej Štiavnice, pôvodne 
banský technik, je veľmi všestranný človek. Bádal a napísal niekoľko kníh z oblasti histórie 
baníctva a získavania kovov (aspoň jednu treba spomenúť – Kovové križovatky pani 
histórie, o slovenskej medi, ktorá sa vyvážala na africký kontinent, maliar, ktorého vzorom 
bol francúzsky maliar Paul Gaugiun, cestovateľ a možno by sa dalo menovať zopár ďalších 
jeho činností... pokračovanie - kliknite. 

   6. ročník súťaže "Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za 
rok 2012", Banská Bystrica, 9.4.2013 
     9.apríla udeľoval Klub fotopublicistov Syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v 
Banskej Bystrici ceny v súťaži "Najkrajšie kalendáre a knihy o Slovensku 2012". V kategórii 
"Knihy o krajoch a regiónoch" obsadila 1.miesto kniha TERRA BANENSIUM. V kategórii 
"Knihy o mestách - obrazové publikácie" obsadila 1. miesto kniha BANSKÁ ŠTIAVNICA - 
ČAROVNÉ MESTO.  
    Obe víťazné knihy pochádzajú z vydavateľstva AB ART PRESS s.r.o. rodiny Bártovcov. Pri 

príprave knihy Terra Banensium pomohli aj niekoľkí Štiavničania. Gratulujeme ! Fotogaléria - kliknite. 

   Valné zhromaždenie Združenia, Banská Štiavnica, 21.3.2013 
     Dňa 21. marca 2013 sa o 9:00 hod konalo v priestoroch Strednej priemyselnej školy 
Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a 
cechov Slovenska (ZBSC). Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia 22 baníckych spolkov a 
cechov z celkového počtu 26 členov. Jedným z bodov programu bolo aj prijatie 
novozaloženého Hornonitrianskeho baníckeho spolku za člena ZBSC.  
    Fotogaléria - kliknite TU. 

   Šachtágy a Jozefovské stretnutie, Hodruša-Hámre, 20.3.2013 
     Banskoštiavnický-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici a Slovenská banská 
spoločnosť s.r.o. Hodruša-Hámre spoločne zorganizovali 20.3.2013 v priestoroch Hotela 
Salamandra Resort v Hodruši-Hámroch pri bani Rozália, 2. Rozálčiansky šachtág, 4. 
Rudnobanský šachtág a 13. Jozefovské stretnutie za účasti viacerých hostí a členov 
Združenia.  
    Fotogaléria - kliknite TU. 

   Prednáška "Hornouhorská banská cesta a úloha Košíc v historickom 
baníctve", Spišská Nová Ves, 15.3.2013 
     Účastníci prednášky v Multifunkčnom centre Barborka boli 12.3.2012 svedkami ďalšej 
úspešnej prezentácie v rámci histórie baníctva na Východnom Slovensku. O zaujímavú 
prednášku s prezentáciou sa pričinil prednášajúci Prof. Ing. Pavol Rybár PhD., ktorý je v 
súčasností riaditeľom ústavu Geoturizmu... pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Zmena na čele spolku, Rožňava, 8.3.2013 
     Dňa 8.3.2013 sa konalo 15. Valné zhromaždenie Gemerského baníckeho spolku v 
Rožňave. V bohatom programe sa bilancovalo uplynulé obdobie od vlaňajšieho valného 
zhromaždenia. Konštatovalo sa, že rok bol plodný, prijaté úlohy sa splnili a dobre sa 
hospodárilo. Valnému zhromaždeniu boli na schválenie predložené nové dokumenty na rok 
2013 ako plán práce, rozpočet na nasledujúce obdobie. Najdôležitejšou udalosťou VZ bola 
zmena vo funkcii predsedu spolku, keď z postu odstúpil zakladajúci člen a dlhoročný 
predseda Ing. Arpád Kavečanky, ktorý vo funkcii pôsobil dlhých 12 rokov. Novým 

predsedom sa stal doterajší podpredseda spolku, Ing. Štefan Molčík. Pripravil: Ing. Karol Tomány, tajomník 
GBS Bratstvo. 

   Barbora n.o. na výstave Kamenár 2013, Trenčín, 5.3.2013 



     11.ročník výstavy kameňopriemyslu a geológie "Kamenár" - sa uskutočnil v Expo Aréne Trenčín v dňoch 28.2. 
- 2.3.2013. V tomto roku prvýkrát rozšíril posledný deň výstavy i o expozíciu minerálov, fosílií a drahých kameňov, 
na ktorej spolupracovala aj nezisková organizácia Barbora Pezinok. Po prvýkrát mohli návštevníci na tejto výstave 
vidieť a zakúpiť si okrem zaujímavých minerálov a vzácnych kameňov i šperky z nich vyrobené a odniesť si so 
sebou i zachované fosílie, staré aj niekoľko miliónov rokov. Návštevníkov toto spestrenie zaujalo a preto sa stane 
pravidelnou súčasťou aj ďalších ročníkov výstavy Kamenár. Barbora n.o. sa okrem prehlbovania baníckej tradície 
venuje aj mnohým zaujímavým projektom v oblasti baníctva a geológie. Medzi najväčšie projekty patrí tradičný 
"Pezinský Permoník", ktorý svojich návštevníkov privíta v tomto roku 2013 už na svojom 18. ročníku.  
    Viac o neziskovej organizácii a "Pezinskom Permoníkovi" sa dozviete na webových stránkach 
www.pezinskypermonik.sk alebo www.barborano.sk  

   Valné zhromaždenie BS Spiš, Spišská Nová Ves, 26.2.2013 
     Dňa 26.2.2013 sa na Valnom zhromaždení stretli členovia BSS Spiš už po 6x, aby 
vyhodnotili rok 2012 a schválili plán činností (Kalendárium na rok 2013. Začiatok Valného 
zhromaždenia 2013 otvorila banícka hymna v podaní Baníckeho spevokolu BSS Spiš pod 
dirigentským vedením Mgr. art. Igora Gregu. Nasledovalo privítanie účastníkov, hostí z 
orgánov mesta a inštitúcií, ale i z Baníckeho cechu Rudňany a Mlynky, ako i zo Slovenskej 
baníckej spoločností... pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Utorkové popoludnie, Banská Štiavnica, 26.2.2013 
     Pravidelné "Utorkové popoludnie" BŠHBS sa konalo 26.2:2013 v v miestnosti bývalej 
kaplnky sv. Ignáca Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Programom bola 
prednáška z cyklu "Montanistické zberateľské aktivity v podmienkach Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku" na tému „Minerály stredoslovenskej banskej oblasti v 
zbierkach budovanej banskej expozície na bani Starovšechsvätých v Hodruši-Hámroch".  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Svätá omša v podzemí Banského múzea v prírode, Banská Štiavnica, 
15.2.2013 
     Od piatku 15.2.2013 organizovala v Banskej Štiavnici Dominikánska rodina v poradí už 
VII. stretnutie venované spojeniu viery a umenia. Keďže tohtoročné motto stretnutia bolo: 
Hlbina hlbine sa ozýva, zakončili svoje stretnutie svätou omšou v podzemí Banského múzea 
v prírode. Pokiaľ vieme, bola to prvá svätá omša uskutočnená v banskoštiavnickej bani. 
Nevieme ani o tom, že by sa podobné podujatia konali niekde inde na Slovensku. Najbližšie 
sa omše v podzemí konajú v poľskej Wieliczke.  

    Fotogaléria - kliknite. 

   Výstava "Želiezkom a kladivkom", Spišská Nová Ves, 15.2.2013 
     Výstava „Želiezkom a kladivkom“ prezentuje problematiku baníctva na Spiši cez 
charakteristický banícky znak, prekrížené kladivko a želiezko. Grafické vyjadrenie tohto 
baníckeho znaku je možné vidieť na uniformách, fokošoch, baníckych zástavách, ošliadroch, 
náradí, svietnikoch, kahancoch, v ľudovom výtvarnom umení, ale historicky i na erboch a 
pečatiach mnohých baníckych miest a obcí Spiša, v znakoch banských závodov, na 
klopačkách, v baníckych pozdravoch a obyčajoch. V takomto baníckom duchu sa konala 
12.2.2013 vernisáž výstavy v pobočke STM v Spišskej Novej Vsi... dokončenie. Fotogaléria z 

vernisáže - kliknite. 

   21. reprezentačný banícky ples, Banská Štiavnica, 8.2.2013 
     V priestoroch hotela Grand-Matej v Banskej Štiavnici sa konal 8.2.2013 už tradičný 21. 
reprezentačný banícky ples, 13. celoslovenský. Organizátormi plesu bola Slovenská banská 
komora so sídlom v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v 
Banskej Štiavnici a Mesto Banská Štiavnica.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Stretnutie v Senáte ČR, Praha, 7.2.2013 
     Na pozvanie Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky sa zástupcovia 
baníckych spolkov z Banskej Štiavnice, Marianky a Pezinku sa zúčastnili na stretnutí s 
miestopredsedom Senátu ČR, Přemyslom Sobotkom, ktoré sa konalo 7.2.2013 v Prahe, 
Rytierskej sále Senátu ČR. 
    Fotogaléria - kliknite. 

   Prednáška "Zelené Grónsko", Spišská Nová Ves, 5.2.2013 
     Banícky spolok Spiš v spolupráci so STM v Košiciach pripravil 5.2.2013 prednášku 
"Zelené Grónsko". Prednášajúcim bol RNDr. Slavomír Daniel, absolvent Katedry geofyziky 
PFUK, dnes pracovník geofyzikálnej firmy Koral v Spišskej Novej Vsi, ktorý vo svojej 
prednáške ukázal na premietaných obrázkoch históriu Grónska od doby jeho objavu, život 
obyvateľov, ich reč, zvyky, prírodné pomery, ale hlavne spôsob merania a výsledky práce 
pri leteckom mapovaní rozsahu a uloženia kimberlitov... dokončenie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   ITF Slovakiatour 2013, Bratislava, 26.1.2013 
     V areáli výstaviska Incheba Expo Bratislava sa v dňoch 24. - 27. januára 2013 
uskutočnil XIX. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Popri 
zahraničných vystavovateľoch a slovenských regiónoch, mestách, obciach a samosprávnych 
krajoch, sa na veľtrhu svojimi aktivitami prezentoval člen nášho Združenia, Barbora n. o. so 
sídlom v Pezinku. Počas prvých 2 dní určených pre odbornú verejnosť pracovníci organizácie 
absolvovali niekoľko rokovaní a dohodli spoluprácu s viacerými firmami a inštitúciami.  

   VI. šachtág, Handlová, 25.1.2013 
     Handlovský banícky spolok zorganizoval v poradí už VI. šachtág, ktorý sa konal 
25.1.2013 v priestoroch MDK v Handlovej. Šachtágu sa okrem "domácich" zúčastnili 
zástupcovia viacerých baníckych spolkov Združenia.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Výstava "Banícka symfónia v dreve", Prievidza, 10.1.-11.2.2013 
     Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravilo pri životnom jubileu Ján Procnera 
výstavu "Banícka symfónia v dreve", ktorá vo výbere predstavuje jeho drevorezbársky um i 
činnosť na poli zberateľstva. Vernisáž výstavy sa uskutočnila vo štvrtok 10. januára 2013 o 
16. hodine. Výstavné podujatie potrvá vo výstavných priestoroch múzea na Košovskej ceste 
9 v Prievidzi do 11. februára 2013.  
    Fotogaléria z vernisáže - kliknite. 

   Novoročné prijatie prezidentom SR, Bratislava, 9.1.2013 
     Prezident SR Ivan Gašparovič prijal na novoročnom stretnutí zástupcov Združenia a 
jeho partnerov. Členmi delegácie boli zástupcovia: výkonný výbor Združenia, baníckych 
spolkov a cechov z Bratislavy, Novák, Košíc, Španej Doliny, Banskej Bystrice, Sloviniek, OZ 
Barbora Pezinok, Pezinku, Rudňan a Handlovej. Ďalej boli prítomní zástupcovia: Slovenskej 
banskej komory, Slovenského združenia výrobcov kameniva, Hornicko-historického spolku 
Stráž pod Ralskem, mesta Kladno, mesta Košice, MH SR, Slovenskej baníckej spoločnosti. 
Fotogaléria zo stretnutia- kliknite. 

   Odhalenie pamätnej tabule Jánovi Pettkovi (1812 – 1890), Banská 
Štiavnica, 28.12.2012 
     V rámci programu 1. riadneho („staroročného“) zasadnutia riadiaceho výboru a 
kontrolnej komisie BŠHBS v Banskej Štiavnici sa konalo na nádvorí objektu SBM - 



Berggericht, odhalenie pamätnej tabule Jánovi Pettkovi (1812 – 1890), významnému štiavnickému geológovi a 
profesorovi Baníckej akadémie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Krst novej publikácie nášho priateľa a kamaráta, Karla Neubergera, 
Stříbro, 15.12.2012 
     V sobotu 15.12.2012 v podvečerních hodinách proběhl v prostorách Městského muzea 
ve Stříbře křest nové publikace z dílny Hornicko-historického spolku, to již v pořadí šesté, 
autora Karla Neubergera „Z letopisů dobývání olověných rud u královského horního města 
Stříbra"... pokračovanie.  
    Fotogaléria 1 - kliknite, fotogaléria 2 - kliknite.  

   Prezentácia knihy "Terra banensium", Banská Štiavnica, 14.12.2012 
     V zasadačke objektu Kammerhof Slovenského banského múzea sa konala prezentácia 
novej knihy "Terra banensium" Banská Štiavnica * Banská Belá * Banský Studenec * 
Hodruša-Hámre * Sklené Teplice * Štiavnické Bane * Vyhne. 
    Fotogaléria z prezentácie kliknite TU.  

   11. predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti, Bratislava,  
13.12.2012 
     Spolok Permon Marianka v súčinnosti s pracovníkmi ŠGÚDŠ v Bratislave a Spolkom pre 
montánny výskum pripravil počas 11. predvianočného seminára Slovenskej geologickej 
spoločnosti, ktorý sa konal 13.12.2012 vo Veľkej sále ŠGÚDŠ v Bratislave, spoločnú 
posterovú prezentáciu "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí". Pre zväčšenie fotografie 
prezentácie - klinite TU.  

   Křest hornických publikací a oslava narozenin J.Jiskry, Sokolov, 
7.12.2012 
     Na pozvání našeho kamaráda Ing. Jaroslava Jiskry se členové Hornického spolku ze 
Stříbra, Hornického spolku z Plané, Spolku Prokop z Příbrami, Hornického spolku Solles z 
Chodova, Cechu horníků a hutníků z Příbrami, spolku Severočeských havířů z Mostu 
zúčastnili v páteční podvečer křtu dvou hornických publikací "Příběhy z hornických 
hospůdek, dolů i z okolí pokračují" a "Lomové dobývání uhlí, keramických hlín převážně v 
Karlovarském kraji ve fotografii" a zároveň oslavy 60-tin výše jmenovaného v prostorách 

sokolovského zámečku... pokračovanie. Pripravil: Karel Neuberger, Hornicko-historický spolek Stříbro.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Barborské slávnosti 2012 Baníckeho spolku Spiš, Spišská Nová Ves,  
6.-7.12.2012 
     Barborské slávnosti sa začali 6. decembra 2012. Spišské osvetové stredisko v Spišskej 
Novej Vsi a Bnícky spolok SPIŠ zorganizovali v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi 
slávnosť zborového spevu spojený so súťažou o Zlatú banícku karbidku. Bol to už 23. ročník 
festivalu zborového spevu. Na prehliadke sa zúčastnilo 7 speváckych zborov z okresu 
Spišská Nová Ves a z okresu Levoča, samozrejme i Spevácky zbor pri BSS. ... pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Seminár z dejín baníctva, Praha, ČR, 5.12.2012 
     Národné technické múzeum v Prahe zorganizovalo 5.12.2012 seminár z dejín 
baníctva s podtitulom "Sprístupňovanie starých banských diel, ich výskum a pamiatková 
ochrana" - program. Viac ako 70 účastníkov seminára si vypočulo celkom 17 prednášok k 
uvedenej problemtike. Redakcia MONTANREVUE prostredníctvom šéfredaktora sa obrátila 
na niektorých prednášajúcich so žiadosťou o spracovanie prednášky pre najbližšie čísla 
časopisu MONTANREVUE, nakoľko tieto po obsahovej stránke budú zaujímavé pre možnú 
aplikáciu v našich podmienkach. 

    Za ochotu a ústretovosť ďakujeme p. Martinovi Přibilovi, Národní technické museum Praha. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Stretnutie k sviatku sv. Barbory, Marianka, 4.12.2012 
     Spolok Permon Marianka v spolupráci s Bratislavským baníckym cechom a 
Malokarpatským baníckym spolkov v Pezinku pripravil na sviatok sv. Barbory - patrónky 
baníkov, 4. decembra 2012 spoločné stretnutie svojich členov a sympatizantov. Stretnutie 
sa začalo pred kaplnkou sv. Barbory v Panskom lese a pokračovalo 1. šachtágom v 
novorekonštruovaných priestoroch v jednej z najstarších budov v Marianke, hostinci "U 
Zeleného stromu". 
    Súčasťou programu bolo požehnanie zástavy Bratislavského baníckeho cechu d.p. 

Marekom Vadrnom z RKFÚ v Marianke, dupláka Spolku Permon Marianka a dekorovanie zástav slávnostnými 
stuhami.  
    Fotogaléria - kliknite.  
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