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Slovenské banské mestá a obce:
Štítnik

Výstava “Tajomstvo baníckeho
kladivka a želiezka”
Banská Štiavnica, Berggericht
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15. Európske dni baníkov a hutníkov, Košice, 6.-9. jún 2013

Model bansko-hutníckeho 
komplexu v panelákovom byte

Banícke motívy v stredovekom
európskom umení
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PROGRAM:
6.6.2013 štvrtok
• 15:00 – 20:00  príjazd a registrácia účastníkov 15. Európskych dní baníkov 
a hutníkov a 6. stretnutia banských miest a obcí Slovenska – Hlavná budova
Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Letná 9. Ubytovanie účastníkov.
(Prezídium a V.I.P. hostia – hotel v Košiciach)
• 20:00 – 24:00  voľný program v meste Košice, voľný vstup na otvorené
kultúrno – spoločenské podujatia v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry,
Košice 2013 (EHMK 2013)

7.6.2013 piatok
• 08:00 – 20:00   príjazd a registrácia účastníkov 15. Európskych dní baníkov 
a hutníkov a 6. stretnutia banských miest a obcí Slovenska – Hlavná budova
Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Letná 9. Ubytovanie účastníkov.
(Prezídium a V.I.P. hostia – hotel v Košiciach)
• 9:30  Otvorenie sprievodných výstav a podujatí:
-  Mineralogická výstava a Burza minerálov – areál Fakulty BERG TUKE, Letná 9
-  Vernisáž výstavy fotografií s banskou a hutníckou tématikou - Slovenské
technické múzeum, Hlavná ulica 88          
• 10:00   Otvorenie medzinárodnej konferencie “Európske baníctvo a hutníctvo
včera a dnes”, Aula Maxima, Hlavná budova TUKE, Letná 9
• 10:30 – 16:00 medzinárodná konferencia o baníctve a hutníctve na Slovensku,
sekcie:
-  história baníctva a hutníctva na Slovensku
-  banícke a hutnícke technické pamiatky
-  banícke a hutnícke školstvo a veda na Slovensku
-  baníctvo a hutníctvo na východnom Slovensku
• 16:00 – 18:00 individuálne prehliadky mesta Košice:
-  Výstava remesiel, Hrnčiarska ulica
-  Banícke dychovky, Hlavná ulica 
• 19:00  Slávnostné otvorenie 15. Európskych dní baníkov a hutníkov 2013 za
účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, predstaviteľov mesta,
samosprávy, vedenia TU v Košiciach, zástupcov reklamných partnerov a sponzorov
podujatia – Infinity Aréna, Pri jazdiarni 1
• 20:00 – 22:00  Slávnostný šachtág – Infinity Aréna, Pri jazdiarni 1 
• 22:00  Slávnostný ohňostroj
• 22:00 – 24:00  Voľný program v meste Košice, voľný vstup na otvorené
kultúrno – spoločenské podujatia v rámci projektu EHMK 2013

8.6.2013 sobota
• 09:00 – 10:00 Slávnostná bohoslužba, Dóm sv. Alžbety, Hlavná ulica 
v Košiciach
• 10:30 – 11:10 Slávnostné prijatie zástupcov banských a hutníckych miest
Európy primátorom mesta Košice, Budova Historickej radnice, Hlavná ulica 59
• 11:10 – 11:30 Slávnostné prijatie a reprezentantov slovenských banských miest
a obcí primátorom mesta Košice, Budova Historickej radnice, Hlavná ulica 59
• 11:30 – 13:00 voľný program
• 13:00 – 17:00 Valné zhromaždenie VEBH – Združenia európskych baníckych 
a hutníckych spolkov – Hlavná budova TUKE, Letná 9, II. poschodie zasadačka
Fakulty BERG
• 13:00 – 17:00 Tématické zájazdy:
·  Solivar pri Prešove
·  Medzevské hámre a Jasovská jaskyňa
·  Prehliadka US Steel
Odjazd autobusov:
Parkovisko pred internátmi, Boženy Němcovej 1
·  Výhliadková cesta úzkokoľajkou do rekreačnej oblasti Alpínka Stanica Čermeľ.
Spojenie Košice – Čermeľ, MHD autobus č.14.
Najbližšia zastávka od internátov: Krajský úrad, Komenského 52
• 18:00 Slávnostný sprievod účastníkov 15. EDBH mestom, zraz účastníkov pri
súsoší Immaculaty, Hlavná ulica 
• 20:00 Slávnostné ukončenie 15. Európskych dní baníkov a hutníkov, Hlavná ulica
• 20:30 individuálny program v meste Košice, voľný vstup na otvorené kultúrno –
spoločenské podujatia v rámci projektu EHMK 2013

9.6.2013 nedeľa 
• 8:00 – 12:00 rozlúčka účastníkov 15. EDBH s mestom Košice

PROGRAMM:
Donnerstag, 6. Juni 2013:
•  15:00 – 20:00  Registrierung der Teilnehmer im Areal der TU Košice und
Bekanntgabe der Unterkünfte in den Wohnheimen der TU Košice  (Präsidium 
und V.I.P. Gäste – Hotel in Košice)
•  20:00 – 24:00  Freiprogramm

Freitag, 7. Juni 2013:
•  08:00 – 20:00  Registrierung der Teilnehmer im Areal der TU Košice und
Bekanntgabe der Unterkünfte in den Wohnheimen der TU Košice (Präsidium 
und V.I.P. Gäste – Hotel in Košice)
•  09:30  Eröffnung der mineralogischen Ausstellung und Börse, der Foto –
Ausstellung (in den Gebäuden des slowakischen technischen Museums (STM),
in der  Hauptstraße (Hlavná Straße ) in Košice und der Fakultät BERG im Areal 
der TU Košice.
•  10:00 Eröffnung der Internationalen Konferenz über Bergbau und Hüttenwesen
in der Slowakei, in der Aula Maxima, im Hauptgebäude der TU Košice, Letná
Straße.
•  10:30 – 16:00  Internationale Konferenz über Bergbau und Hüttenwesen 
in der Slowakei in den Sektionen:
-  Geschichte der Bergbaue und des Hüttenwesens in der Slowakei
-  Technische Denkmäler der Bergbaue und des Hüttenwesens in der Slowakei
-  Technische Denkmäler der Bergbaue und Metallurgie
-  Berg- und Hüttenschulwesen und die Wissenschaft in der Slowakei
-  Bergbau und Hüttenwesen in der Ostslowakei
•  16:00 – 18:00  Freiprogramm, Stadt Besichtigung
•  19:00  feierliche Eröffnung des EKHT 2013 unter Teilnahme des Präsidenten
der Slowakischen Republik Ivan Gašparovič, des Vorsitzenden Košice Landkreis
Zdenko Trebuľa, des Bürgermeisters der Stadt Košice Richard Raši, des Rektors
der TU Košice Anton Čižmár sowie Vertreter der Partner und Sponsoren (Infiniti
Aréna, Košice)
•  20:00 – 22:00  feierlicher Schachttag verbunden mit der Überreichung der
Fahnenbänder (Infiniti Aréna, Košice)
•  22:00  festliches Feuerwerk
•  22:00 – 24:00  Freiprogramm

Samstag, 8. Juni 2013:
•  09: 00 – 10:00  feierlicher Gottesdienst – Chrám sv. Alžbety, Hlavná Straße
Košice
•  10:30 – 11:10  Bürgermeisterempfang  für die Vertreter europäischer Berg-
und Hüttenstädte im Historischen Rathaus, Hlavná Straße Košice
•  11:10 – 11:30  Bürgermeisterempfang für die Vertreter slowakischer
Bergstädte und Gemeinden im Historischen Rathaus, Hlavná Straße Košice
•  11:30 – 13:00  Freiprogramm
•  13:00 – 17:00  Bergversammlung der VEBH in der Fakultät BERG der 
TU Košice, Hauptgebäude Letná Straße, Košice
•  13:00 – 17:00  Thematische Ausflüge:
·   Schmalspurbahn Alpinku
·   Medzevské hámre a Jasovská Höhle
·   Saline drip Prešov
·   Exkursion – US Steel Košice
·   Gemäldeausstellung mit Berg- und Hüttenthemen im slowakischen technischen
Museum Košice
•  18:00 Festumzug „Bergparade“ durch die Stadt Košice, Immaculata, Hlavná
Straße Košice
•  20:00  Abschlussfeier des 15. EKHT 
•  20:30  Freiprogramm, europäische Kulturhauptstadt 2013 – im Zentrum 
von Košice

Sonntag, 9. Juni 2013:
•  10:00 – 12:00  Auf Wiedersehen Košice 

Allgemeine Hinweise:
•  wir erwarten mehr als 2500 Teilnehmer aus ganz Europa
•  beide Treffen finden im Rahmen des Projektes „Europäische Kulturhauptstadt
2013“ statt

15. Európske dni baníkov a hutníkov, 
Košice 06. – 09. júna 2013

15. Europäischer Knappen- und Hüttentag, 
Košice  6. - 9. Juni 2013
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Záštitu nad podujatím prevzala
Jeho Excelencia
Ivan Gašparovič

prezident Slovenskej republiky
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Vážení čitatelia, členovia baníckej obce,
dámy a páni,

týmto číslom končíme V. ročník vydávania nášho
časopisu.

Možno je to príležitosť k niekoľkým štatistikám.
V rokoch 2008 - 2012 vyšlo spolu 17 čísiel a 2
samostatné prílohy, viac ako 200 príspevkov,
zverejnili sme niekoľko stoviek fotografií, mnohé z
nich boli zverejnené po prvý krát, v samostatnej
rubrike sme predstavili 10 slovenských banských
miest a obcí, a pod. Tak by sme mohli pokračo-
vať.

Prvé mesiace roku 2013 sa budú niesť v znamení prípravy 15. Európskeho
baníckeho a hutníckeho dňa, ktorého súčasťou bude tiež už v poradí 6.
stretnutie banských miest a obcí Slovenska a ktorý vyvrcholí v dňoch 6.-9.
júna v Košiciach. Predpokladaná účasť stoviek našich priateľov a kama-
rátov zo Slovenska a zahraničia určite bude príležitosťou pre ďalšie rozví-
janie tradície baníctva a hutníctva, pripomenutie si bohatej histórie, súčas-
nosti, ale aj ďalšej perspektívy.

Prosíme autorov a ostatných prispievateľov, aby dodržiavali stanovený
termín uzávierky príslušného čísla nášho časopisu - termín uzávierky
jednotlivých čísel časopisu na rok 2013 je v tabuľke pod týmto editoriálom.
Originalita nášho časopisu je aj v tom, že väčšina autorov príspevkov nepo-
chádza z novinárského prostredia, sú to nadšenci, ľudovo povedané “nátu-
risti” zanietení pre vec. Určite si preto zaslúžia úprimné poďakovanie.

Kedže číslo, ktoré držíte v rukách vychádza pár týždňov pred
záverom roku 2012, dovoľte mi ešte raz poďakovať všetkým našim
dopisovateľom, čitateľom a ďalším záujemcom o montánnu históriu  za
spoluprácu v tomto roku a zároveň do nového roku 2013 popriať všetko
najlepšie a hlavne pevné zdravie pri napĺňaní našich spoločných cieľov 
a predsavzatí.

Zdar Boh! Jozef Kráľ
šéfredaktor

Obálka: 1.strana Bindt v pozadí so Spišským hradom, foto: Miloš Greisel, 4. strana Štôlňa Mária Terézia, Smolník, foto: Miloš Greisel
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU
TAJOMSTVO BANÍCKEHO KLADIVKA A ŽELIEZKA 
BANSKÁ ŠTIAVNICA, 6.9.2012 - 31.7.2013

FILATELISTICKÝ EXPONÁT 
PROPAGÁCIA BANÍCTVA POŠTOVÝMI ZNÁMKAMI 

PRÍKLAD HODNÝ NASLEDOVANIA
PERMONÍK - ÚSPEŠNÝ PROJEKT NA PODPORU 
A PROPAGÁCIU TRADIČNEJ KULTÚRY A ZVYKOV 
V REGIÓNE BANSKEJ ŠTIAVNICE
UMENIE 
BANÍCKE MOTÍVY V STREDOVEKOM VÝTVARNOM
UMENÍ
NÁŠ TIP 
TAM KDE ŽIJÚ MEDVEDE ... MEDVEDIA ŠTÔLŇA,
ŽIARSKA DOLINA
PREDSTAVUJEME
SLOVENSKÉ BANSKÉ MESTÁ A OBCE: ŠTÍTNIK

STARÁ BANSKÁ MAPA - HORNÝ A DOLNÝ
HRÁDOK (ŠTÍTNIK)

PAMIATKY
NA POTULKÁCH LOKALITOU UNESCO ALEBO 
JEJ TECHNICKÉ PAMIATKY POD LUPOU 
TURISTICKO-NÁUČNÉ BANSKÉ CHODNÍKY NA SLOVENSKU
NÁUČNÝ BANSKÝ TURISTICKÝ CHODNÍK NOVÁKY
CHVÁLIME
JEDEN (POZORUHODNÝ) PRÍKLAD SPOLUPRÁCE 
PRI ZÁCHRANE KULTÚRNEHIO DEDIČSTVA
MODELOVÁ ŽELEZNICA
MODEL BANSKO-HUTNÍCKEHO KOMPLEXU 
V PANELÁKOVOM BYTE
OTVORENE A NAHLAS
UŽ LEN NOSTALGIA ...
EVIDENCIA PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE, PRVÝ KROK 
K ZÁCHRANE PAMIATKY
POZVÁNKA NA KONFERENCIU
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA “EURÓPSKE
BANÍCSTVO A HUTNÍCTVO VČERA A DNES”

TABUĽOVÁ MAĽBA ROŽŇAVSKEJ METERCIE -
NAJKRAJŠIA SLOVENSKÁ POŠTOVÁ ZNÁMKA ROKA
2011!

NAŠE TIPY NA VIANOČNÝ DARČEK

Z AKCIÍ NAŠICH ČLENOV A PARTNEROV

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

REKLAMA

MONTANREVUE číslo 1/ročník VI. vyjde 23.2.2013
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Baňa Poráč, foto: Miloš Greisel
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Číslo Uzávierka Termín vydania

1/2013 7. február 23. február

2/2013 10. máj 28. máj

3/2013 19. august 7. september

4/2013 25. november 16. december

HARMONOGRAM UZÁVIEROK A VYDANÍ MONTANREVUE V ROKU 2013
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INFORMÁCIA PRE PREDPLATITEĽOV

Upozorňujeme predplatiteľov, že pre predplatné nášho časopisu
na rok 2013 je potrebné vyplniť a zaslať novú objednávku

najneskoršie do 31. januára 2013.
Bližšie informácie o predplatnom: www.zbsc.eu/predplatne.php
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SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM ODHAĽUJE TAJOMSTVO BANÍCKEHO KLADIVKA A ŽELIEZKA

V septembri 2012 Slovenské banské múzeum sprístupnilo výstavu Tajomstvo baníckeho kladivka
a želiezka. Kolektív autorov pod autorským vedením Mgr. Z. Denkovej, predstavuje problematiku
baníctva cez viditeľný charakteristický znak - prekrížené kladivko a želiezko.

Prvým orieškom, ktorý sa snažili autori pri príprave scenára rozlúsknuť, bolo dešifrovanie pôvodu
baníckeho znaku, zmeny jeho foriem i spôsobov stvárnenia. Druhým, o niečo tvrdším, sa stala
samotná selekcia, t. j. výber pamiatok materiálnej kultúry, ktoré možno považovať za banícke
symboly. Podľa teórie Hansa Biedermanna (Lexikón symbolov, 1992) sa na základe konvencie môže
stať symbolom prakticky čokoľvek a preto sme sa snažili nájsť odpoveď na otázku, či vnímať
ošliador, banícky fokoš, lampu, uniformu, ale aj gáple, haldy, pingy, tajchy, či stupy ako samostatné
symboly. Napokon sme sa rozhodli zviditeľniť aj nepriame symboly baníctva a to nielen preto, že
takmer vždy na nich nachádzame aj priamy symbol – banícky znak.

Výstava sa začína potulkami montánnou krajinou, návštevník má možnosť dešifrovať vplyv (1)
banskej činnosti na krajinný obraz, ktorého najstaršie charakteristiky predstavuje prostredníctvom
archeologických nálezov PhDr. J. Labuda, CSc. Ten napríklad zodpovedá zaujímavú otázku, kde boli
na Slovensku (podľa súčasného stavu poznania) nájdené najstaršie banícke pracovné nástroje.
Stredoveký pohľad na banícku krajinu strieda obraz novoveký, autorsky pripravený kunsthistoričkou
Mgr. Čelkovou a to najmä prostredníctvom výtvarných diel 18. a 19. storočia, banských máp 
a vedút banských miest. Banícky znak nachádzame na portáloch štôlní, na banských budovách,
predstavujeme ikonografiu baníctva na cirkevných stavbách, vo svetskej i cirkevnej sfragistike.

V časti venovanej práci (autorsky pripravenej Ing. M. Sombathyovou a Ing. O. Michnom), nájde
návštevník okrem iného i vysvetlenie, prečo sa banícke kladivo a želiezko stali symbolom, oboznámi
sa so spôsobom ich používania pri dobývaní v minulosti a môže si prezrieť mozaiku baníckej
symboliky na pracovnom odeve a pracovných nástrojoch baníkov v rôznych časových obdobiach. (2)

Zabávajúcich sa akademikov a celú plejádu využitia baníckych symbolov v ich živote, predstavu-
je v časti o baníckom školstve Mgr. Lovásová. Uniformy, krígle piva, súboje, tanečné poriadky,
valetantské tablá, to všetko patrilo k veľkej akademickej obci, ktorá sa riadila vlastnými zákonmi,
žila študentským životom plným zábavy, priateľstva a spolupatričnosti. Samostatný priestor si
symbolika v živote akademikov vyslúžila aj z dôvodu osláv 250. výročia založenia Baníckej
akadémie v Banskej Štiavnici. (3)

Poslednou zastávkou je domov baníka. Ako ukazuje celok pripravený Mgr. Denkovou, baníci ani 
v súkromí nezapierajú pracovné zameranie a banícka symbolika má svoje miesto aj v ich obydlí.
Na nástenných hodinách, hlinených džbánoch, tanieroch, sväteničkách, sklenených fľašiach, domácich
oltárikoch, dokonca aj na betlehemoch a maľovaných salašoch, ktorými si baníci v minulosti
dekorovali interiér, nachádzame pestrú paletu stvárnenia baníckeho znaku. (4)

Slovenské banské múzeum výstavu v priestoroch Berggerichtu sprístupnilo počas tohtoroč-
ných Salamandrových dní 6. septembra 2012 (trvanie výstavy do konca júla 2013). Pre rôznorodé
cieľové skupiny (žiaci 1. stupňa ZŠ, 2. stupňa ZŠ, stredoškolskí študenti, odborná verejnosť, laická
verejnosť) je pod garanciou múzejnej pedagogičky spracovaný celoročný sprievodný program
(besedy, prednášky, dielne). Účastníci môžu priamo v priestoroch výstavy hlbšie, detailnejšie pre-
niknúť do problematiky symbolov a histórie baníctva, vďaka špecialistom na uvedené oblasti.
Výsledkom takto realizovanej odbornej činnosti múzea je výnimočná možnosť získať 
o symbolike baníctva naozaj súhrnné poznatky.

Podrobnejšie informácie o výstave a jej sprievodných programoch budú postupne uverejňované
na www.muzeumbs.sk

Mgr. Zuzana Denková, kurátorka etnologického fondu, Slovenské banské múzeum
Krčah s baníckym znakom, 1850-1920, Pukanec

(zbierka SBM, E 1622)

Grafický list - skupina banských akademikov na Novej
šachte v Banskej Štiavnici, autor František Kollář,
pol. 19. stor., litografia (zbierka SBM, UH 659)

Kahanec olejový mosadzný s baníckym znakom,
Banská Štiavnica, 19. storočie (zbierka SBM, T 515)

Sv. Kliment, olej na plátne, bez sign., 1750-1760
(zbierka SBM, UH 872)

Vernisáž výstavy, Berggericht, 6.9.2012, foto Ľ. Lužina
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PPRROOPPAAGGÁÁCCIIAA  BBAANNÍÍCCTTVVAA  PPOOŠŠTTOOVVÝÝMMII  ZZNNÁÁMMKKAAMMII
Poštové známky od svojho prvopočiatku (zrod prvej poštovej známky je datovaný rokom 1840) mali

jedinú funkciu – boli „potvrdenkou“ o zaplatení tej -ktorej poštovej služby. Obrazová časť známok mala
viacero funkcií. Prioritnou (okrem uvedenia nominálnej hodnoty) bola ochranná funkcia. Spracovanie
obrazu malo podstatne obmedziť, ba až znemožniť falšovanie známok. Hlavným ochranným faktorom bol
obraz vytvorený predovšetkým pomocou precízne vedených čiar (podobne ako na bankovkách). Voľba
námetov bola veľmi obmedzená, známky mali málo nápaditý obsah, preto pôsobili fádne.

Až v roku 1869 sa objavuje kreatívnejší prístup k voľbe námetov, keď sa na poštových známkach
objavila lokomotíva, poštový parník a poštár na koni. To bol prvý krok k využitiu poštových známok na
propagačné účely, pričom pôvodné funkcie obrazu známok ostali zachované.

Významný rozvoj námetov na poštových známkach nastal medzi dvoma svetovými vojnami. Výroba
poštových známok však bola stále pomerne zložitá, a preto aj drahá. Keďže ide o obdobie významne
zasiahnuté svetovou hospodárskou krízou, šlo o kritérium, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovalo počet
nových emisií známok, a teda aj ich námetov.

Skutočný „námetový“ boom nastal až po 2. svetovej vojne. Eufória zo slobody, rýchle uplatňovanie
výsledkov výskumu a nových technických riešení do bežného života sa „podpísali“ pod zrýchľujúci sa
ekonomický rozvoj väčšiny štátov sveta. Zlacnela aj výroba poštových známok a stále významnejší podiel na
príjmoch štátov mal cestovný ruch. Poštová známka sa stala pre propagáciu hospodárskych úspechov štátov,
ale pre propagáciu svojich hospodárskych zámerov takmer ideálnym prostriedkom.

Baníctvo a s ním súvisiace vedné odbory v známkovej tvorbe neostali bokom.

IInngg..  MMaarriiáánn  KKeellllnneerr,,  KKFF--5544--0022  SSppiiššsskkáá  NNoovváá  VVeess

PPOOZZNNÁÁMMKKAA  RREEDDAAKKCCIIEE
Redakcia týmto ďakuje autorovi exponátu, Ing. Marianovi
Kellnerovi za súhlas so zverejnením exponátu a súčasne

v y z ý v a  a  p o n ú k a
zberateľov baníckych artefaktov, pohľadníc, medailí,

odznakov a ostatných predmetov s baníckou tématikou
priestor pre prezentáciu zbierok

v časopise MONTANREVUE
alebo na webovej stránke Združenia

www.zbsc.eu

Tešíme sa na spoluprácu.

V RÁMCI SLOVENSKA OJEDINELÁ AKTIVITA NA PODPORU 
A ZACHOVÁVANIE MIESTNYCH ZVYKOV A TRADÍCIÍ 
- PREDOVŠETKÝM SÚVISIACICH S BANÍCTVOM, SA ROZVÍJA 
V PRIESTOROCH MESTSKEJ MATERSKEJ ŠKOLY 1. MÁJA 
V BANSKEJ ŠTIAVNICI.

Detský hudobno - dramatický súbor „Permoník“ - štiavnickije pesnič-
ke, zvyke a básničke, v podaní detí - predškolákov, oficiálne vznikol 
1. septembra 2010 a nadviazal na dovtedy pôsobiaci folklórno - tanečný
krúžok. Už pred založením hudobno - dramatického súboru bol zo strany
spoločnosti záujem o detské vystúpenia. Tento fakt podporilo Centrum
voľného času, keď umožnilo, okrem iných záujmových krúžkov, i zriadenie
krúžku, ktorý by rozvíjal hudobno - dramaticky talentované deti. Možnosti
sa chytili pani učiteľky Alena Surovcová, Bc. Blanka Konopková a Gabriela
Luptáková. Pri jeho profilácii sa rozhodli venovať  pozornosť udržiavaniu 
a rozvíjaniu baníckych tradícií - typických pre región Banskej Štiavnice. Tak
vymysleli „Permoník“.

O veľkom záujme rodičov o realizáciu svojich detí v spomenutej oblasti
svedčí i to, že v školskom roku 2010/2011 sa do súboru prihlásilo až 36
detí. Postupne sa zo zakladajúcich členov vyprofilovala skupina detí, ktoré
vytvorili perspektívny základ pre ďalšiu prácu. V školskom roku
2011/2012 hudobno - dramatický súbor pracoval už s 5 a 6 - ročnými
deťmi.

Vedenie súboru má vypracovaný “Plán činnosti...”, ktorý reflektuje aktuál-
ne spoločensko - kultúrne dianie v meste a regióne, každý mesiac je
venovaný inej oblasti. Pri práci sa pedagógovia opierajú o vlastné
skúsenosti, často čerpané z rodinnej tradície, používajú i dostupný materiál,
publikácie venované baníckym tradíciám, najmä banícky spevník.

Podľa plánu činnosti vedúce súboru rozhodnú, aké pásmo budú s deťmi
robiť, vymyslia jeho názov, následne vypracujú scenár. Týchto literárno-
dramatických pásiem bolo v doterajšej krátkej histórii až 12. O aktivite
súboru  a jeho vedenia teda nemožno pochybovať. Deti je potrebné
pripraviť, oboznámiť s textom, vysvetliť im „štyjavnické“ slová. Nasledujú
skúšky, prípravy a ... ovácie. A tie sú.

Ovácie ale patria aj kostýmom, ktoré nielenže výborne dotvárajú vys-
túpenie, ale skutočne budia pozornosť a prispievajú k úspechu súboru.
Pri svojej činnosti sa súbor zameriava na propagáciu tradičnej kultúry 
a zvykov. Dôraz kladie  na hovorené slovo, piesne a vtipy zo života baníkov,
ktoré prezentuje v štiavnickom nárečí. Členovia súboru nacvičili a odpre-
zentovali niekoľko hudobnodramatických pásiem. Ich scenár a hudobný
doprovod vytvorili vedúce tohto telesa - pani učiteľky z MŠ. Sú to
predovšetkým pásma súvisiace so vznikom mesta Banská Štiavnica
(vychádzajúce z povesti o vzniku mesta) a s baníckou prácou. Vystúpenia
súboru dotvárajú atmosféru vianočných sviatkov, aktívna je jeho účasť pri
vzdávaní úcty významným návštevám a osobnostiam Banskej Štiavnice.
Súbor svojimi vystúpeniami dotvára aj tradičné banskoštiavnické podujatia
Salamandrové dni a Náckova Štiavnica.

V rokoch 2010 až 2012 sa škôlkari predstavili banskoštiavnickému
publiku v priestoroch domovskej MŠ na Križovatke, ale i v samotných
uliciach mesta. Z jeho aktivít môžeme ešte spomenúť účasť na 5. stretnutí
banských miest a obcí Slovenska v tomto roku. Pri svojej práci súbor
spolupracuje s Banskoštiavnicko - hodrušským baníckym spolkom, Mestom
Banská Štiavnica, spevokolom Štiavničan, Základnou umeleckou školou, ale
aj s inými významnými spolkami a záujmovými organizáciami.

A čo dodať na záver? 
Odchádzajú deti s ktorými súbor začínal, keď mali 4 roky a ktoré dva

roky profiloval k poznaniu a pochopeniu baníckej tradície - odkazu otcov 
a dedov. Ostáva nám dúfať, že súbor bude i v novom školskom roku,
s omladeným doplneným kádrom, pokračovať vo svojej činnosti minimálne
tak úspešne ako doteraz. A tiež dúfať, že základ, ktorý naše deti získali 
v materskej škole budú aj v ďalšom živote rozvíjať, či už cez školu a jej
pedagógov, prostredníctvom ZUŠ, alebo prosto doma, vo svojich rodinách.
A tým prispejú aj v budúcnosti k uchovaniu a propagácii hodnôt tradičnej
miestnej kultúry, duchovného dedičstva zviazaného s Banskou Štiavnicou,
predovšetkým súvisiaceho s baníctvom, ktoré tvorí súčasť kultúrneho de-
dičstva mesta Banskej Štiavnice.

Medailón vedúcich detského hudobno - dramatického súboru „Permoník“:

Alena Surovcová pracuje v materskej škole 40 rokov, v rámci činnosti
súboru sa venuje tvorbe scenárov, vyučuje deti hovorené slovo a dramatickú
časť vystúpení, spolupodieľa sa na návrhoch a realizácii kostýmov.

Gabriela Luptáková pracuje v materskej škole 35 rokov, venuje sa
predovšetkým hudobnej produkcii a nácvikom piesní.

Bc. Blanka Konopková pracuje v materskej škole 33 rokov, v súbore
spolupracuje na tvorbe scenárov, venuje sa dramatizácií a vyučuje krokové
variácie. Zároveň zabezpečuje administratívu spojenú s vedením súboru.

Text: Daniel Harvan, člen BŠHBS
Foto: Ing. Ľubomír Lužina, SBM v Banskej Štiavnici

PPeerrmmoonnííkk
- úspešný projekt na podporu a propagáciu tradičnej kultúry a zvykov v regióne Banskej Štiavnice

“Permoníčatá” pred štôlňou Bartolomej, Banské múzeum v prírode, Banská Štiavnica
Predný rad - zľava: Miška Longauerová, Lara Melicherčíková, Mirka Vašková, Miško Žárožský, Davidko Pintis, Danko Mýto, Matej Kubaš

Zadný rad - zľava: Sára Harvanová, Peťo Vančo, Janko Mojička, Filip Freigert, Jakub Glézl, Sofia Bačíková, Šimonko Bók, Ivanka Šavoltová,
Paťka Knoppová, Natálka Sláviková, Melánka Sombathiová, Natálka Siagová, Simonka Turcerová, Miško Viktor, Šimonko Štrohner, Jurko Ratkovský,

Erik Píš, Robko Mokoš, Ľubko Povinský

“Vystúpernie na 5. stretnutí banských miest a obcí Slovenska, Banská Štiavnica, 23. 6. 2012
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Napriek tomu, že banícke motívy nie sú v dobových stredo-
vekých dokumentoch príliš rozšírené, predsa sa s nimi môžeme
stretnúť v niekoľkých zdrojoch stredoeurópskej proveniencie. Tieto
dokumenty sú okrem textovej časti často doplnené aj ilustráciami,
ktoré sú dnes pre nás vzácnym zdrojom informácií o baníckej 
a hutníckej činnosti v minulosti. Špecifickým prameňom sú ume-
lecké diela ako oltárne obrazy či vitráže okien v sakrálnych
stavbách, ktoré nachádzame v Nemecku (Freiburg), Rakúsku 
a Taliansku (Južné Tirolsko).

V tomto článku prinášam prehľad zaujímavých stredovekých
vyobrazení baníckej, resp. hutníckej činnosti, ktoré môžeme datovať 
v rozmedzí od prvej polovice 14. storočia po prvú tretinu 16. storočia.

Marek Valko, marek-valko.blogspot.sk

Obr. 1, 2, 3: Detaily z vitráže gotickej katedrály 
vo Freiburgu (Nemecko), prvá polovica 14. storočia.11 22
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Obr. 6: Sv. Kryštof a Sv. Daniel (1514) - banícky výjav na oltáre
v kostole v Klagenfurte.
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Obr. 8: Kolorovaná kresba strieborných baní v Schneebergu, ktoré sú zobrazené v Münsterovej
Kozmografii (1508). Obr. 9 - vpravo: Výjav z rušného pracovného dňa pri ťažbe v baniach 

(Wolfegg Hausbuch,1480) od ilustrátora Erharda Reuwicha.
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Obr. 7: Detail vitráže v kostole vo Villandro (Taliansko),
1515 - 1525.
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Obr. 4, 5: Sv. Daniel a baníci (1510 - 1520) - výjav 
z oltáru kostola Sv. Barbory, Colle Isarco (Taliansko).
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TAM, KDE ŽIJÚ MEDVEDE...
V minulom čísle Montanrevue bol uverejnený plagát Medvedej štôlne v Žiarskej doline

sprístupnenej pre verejnosť od 1. apríla 2012. Nezvyčajný názov, nezvyčajná lokalita, snáď 
i trochu nezvyčajné uvedenie do montanistickej rodiny. Preto Vás, milí priatelia, montanisti 

a priaznivci baníctva za celý kolektív Medvedej štôlne a Stanišovskej jaskyne,
čo najsrdečnejšie pozdravujem, prajem Vám veľa zdaru a dovoľte mi predstaviť Vám 

Medvediu štôlňu inak ako z plagátu.

Medvedia štôlňa je jediným sprístupneným starým banským dielom na Liptove.
Je živou pamiatkou vyše 800-ročných baníckych tradícií a malou časťou 
niekdajšieho vyše 500 kilometrového montánneho podzemia v regióne.

Je najdlhšou baňou v Západných Tatrách.

Dĺžka štôlne je 505 metrov. Chodby od vchodu mierne stúpajú a najvyššie 
prevýšenie dosahuje 8 m, čo je z hľadiska odvodňovania i vetrania štôlne 
výhodné. Hlavná chodba končí po prudkej odbočke smerom na juh živým 

závalom. Po početných pokusoch o jeho prekonanie bolo možné aspoň raz na 
chvíľu s pokorou nahliadnuť na druhú stranu. Štôlňa pokračuje ešte 

asi 2 m a končí holou čelbou. Nad závalom sa vytvoril asi 15 m vysoký komín 
so slabým prievanom, ktorý pravdepodobne spôsobujú tektonické poruchy.

Štôlňa je razená v kvarcitických rulách až metakvarcitoch staršieho 
paleolitika. Východo-západný smer hlavného ťahu štôlne sleduje strmú 

10-30 cm hrubú kremennú žilu. Mimoriadne hojné je tu pyritové zrudnenie.
Zo sekundárnych minerálov dominujú oxidy železa – limonitu, hematitu,

goethitu a podobne – vo forme pestrofarebných nátekov na stenách.
V severo-východnej vetve štôlne možno nájsť steblovité kryštály antimonitu.

11

22

33

44 55

66

77

ÔÔLLNNAAÔÔLLNNAA

Tie sú ale príliš krehké na ľudský dotyk. Viacerí geológovia, čo baňu navštívili sa zhodli v tom, že s najväčšou 
pravdepodobnosťou slúžila na dolovanie zlata.

Aj keď baňa bola obyvateľom priľahlých obcí (Žiar, Smrečany, Veterná Poruba) známa odnepamäti,
je opradená mnohými záhadami. Donedávna nebola evidovaná ani v registri starých banských diel,
ani v Štátnom ústrednom banskom archíve v Banskej Štiavnici. Nezachoval sa ani len jej pôvodný 
názov a súčasné pomenovanie „Medvedia štôlňa“ je kompromisom medzi zjavným antropogénnym 
pôvodom tohto priestoru a ľudovým názvom „Medvedia diera“, resp. „jaskyňa“ pri ceste 
v Žiarskej doline. Existencia bane bola výdatným podnetom pre ľudovú predstavivosť 
a aj predstava, že každú dieru v našich horách musí nutne obývať medveď, bude možno 
čoskoro naozaj pravdivá. V lokálnom povedomí sa k bani viažu rôzne náhľady na jej 
využívanie. Napr., že sa tadeto pašovali kone a soľ z Poľska, že akémusi zemepánovi 
cigánka vyveštila, že rozprávkovo zbohatne, ak tu začne kopať, alebo že jeden Slovák 
navrátivší sa z Ameriky tu mal vo vidine zmnoženia zisku prísť o všetok kapitál, čo si odtiaľ 
priniesol, prípadne, že ju používali drevorubači z obcí pod Barancom (kedysi nazývaným 
Veľkým vrchom) ako skratku pri prechode z jednej doliny do druhej a podobne.

Priamo v bani sa nachádzajú vytesané dva letopočty - 1811 a 1832 - preto vznik tejto štôlne 
radíme do obdobia okolo začiatku 19. storočia. Prelom 18. a 19. storočia bol pre banské podnikanie
v Liptove mimoriadne priaznivým obdobím. Vieme, že v Západných Tatrách baňovali zemianske 
rody Smrečányi, Luby a Kiszely. Z historického územného kontextu a polohy štôlne možno 
usudzovať, že štôlňa s najväčšou pravdepodobnosťou patrila rodu Smrečányi (vlastníkom 
neďalekej obce Smrečany), menovite Gustávovi Smrečányimu. Ten mal v tomto období pomerne 
dobré vzťahy so židovskými obchodníkmi z Lipt. Mikuláša, ako bol napr. Michal Beer, ktorí 
obchodovali s antimónom, ale aj inými banskými produktami pochádzajúcimi najmä 
z neďalekej Dúbravy a Ľubele, kde sa pravdepodobne spracovávala i ruda 
z Medvedej štôlne.

Chodby štôlne boli razené za pomoci vŕtania
a čierneho pušného prachu. Výška, rovnako ako 
šírka chodieb často presahuje 2 metre.
Na typickú liptovskú baňu z 19. storočia 
je svetlosť chodieb Medvedej štôlne 
pomerne veľkorysá. Chodby sú tu 
takmer o meter širšie než napr.
v baniach na Vyšnej Boci z tohože obdobia.
Materiál bol vynášaný po jedľových fošniach 
na drevených jednokolesových fúrikoch. Pred štôlňou 
chýba halda, ktorá dotvára nám dobre známu nostalgickú atmosféru starých banských diel.
Údajne bola časom odvezená ako podložie pod výstavbu asfaltových ciest.

V Žiarskej doline, na opačnej (západnej) strane potoka Smrečianka, sa nachádzajú ešte dve 
menšie bane dlhé 6 a 14 m s podobnými charakteristikami ako Medvedia štôlňa.
Keď sme overovali možnosť, či Medvedia štôlňa prechádza skrz hrebeň Baranca 
na východ, našli sme v Trnovskej doline ďalšie 4 malé bane. Najväčšia má do 30 m 
dĺžky. Tu dominuje chalkopyritové zrudnenie s charakteristickou malachitovo-azuritovou 
farebnou impregnáciou, čo predstavuje na Liptove unikát a takmer úplne neznámu 
kapitolu tatranských dejín.

Zdar Boh ! 

Mgr. Peter Laučík, PhD.

Fotografie:
Ing. Elena Bachledová - (4), Ing. Silvia Bednárová - (1, 3, 5)
Peter Stanek - (2, 6, 7, 8, pozadie)
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Z HISTÓRIE OBCE
Prvá písomná zánam o obci je z roku 1243 v

listine kráľa Belu IV. vydanej bratom Ditrichovi a
Filipovi, synom Matúša Bubeka (Bebeka). Sú tu aj
mená ďalších sídlisk, vrchov, riek a potokov.
Osobitne sa spomína “Ditrichova baňa na
železo”, čo je prvá zmienka o ťažbe železnej
rudy na území bývalého Uhorska.

Sídlisko Štítnik sa postupne stávalo najväčšou
obcou a prirodzeným strediskom tohto roz-
siahleho, sčasti už pred r. 1243 osídleného
územia. Bolo to osídlenie slovenské, resp. slovans-
ké, na čo poukazuje aj samotný názov Štítnik od
slova štít. Sídlisko bolo pôvodne výrobno-služob-
nou osadou výrobcov štítov.

Názov obce (Chytnek, Chetnug, Chetnek, Cit-
nik, Czethnek, Cestnek, Schitnek, Schitnik) je
odvodený buď z mena výrobcov štítov, alebo

súvisí s označením uhliarských milierov (vulgo
sczyty). Teda to potvrdzuje skutočnosť, že miestni
obyvatelia sa od začiatku venovali ťažbe
nerastov, najmä železnej rude, ktorú aj
spracovávali, ale aj medi, pričom natrafili aj na
ložiská zlata.

Historické dokumenty a okolnosti zaraďujú Štít-
nik medzi prvé miesta, kde sa začala spra-
covávať železná ruda a rozvíjalo sa hutníctvo na
Slovensku, ale aj v bývalom Uhorsku.

Prudký rozvoj Štítnika v nasledujúcich storočiach
nastal pod vplyvom zvyšovania ťažby a spra-
covania železnej rudy. Z r. 1344 pochádza prvý
písomný záznam o takom štítnickom hámri, kde
kladivá zdvíhalo vodné koleso, čo je prvý prípad 

využívania vodnej energie v železiarstve na
Slovensku a v bývalom Uhorsku. Význam osady
zvyšovala cesta smerujúca cez Štítnik na západ 
a výsady, ktoré udeľovali obci jej zemepáni i sám
panovník.

V 14. a 15. stor. sa v obci sformovali štruktúry
a znaky mestskosti. Už r. 1320 obec získala právo
mýta a trhu a o osem rokov neskôr mestské výsa-
dy podľa krupinského práva od kráľa Karola
Róberta a r. 1376 aj právo meča. V r. 1417 kráľ
Žigmund udelil mestu jarmočné právo.

Ako znak mestkosti sa už v r. 1355 spomína
farnosť a gotický evanjelický kostol Blahosla-
venej Panny Márie - súčasný gotický monument
obce - národná kultúrna pamiatka. Pôvodne to
bola gotická stavba z 14. storočia. Jej najstaršie
zachovalé súčasti sú obvodové murivo západnej
časti kostolnej lode a stará sakristia. Od polovice
16. storočia slúžil ako evanjelický kostol.

Počas premeny kostola evanjelici zakryli his-
torické nástenné maľby, ktoré opätovne odkryli 
Š. Groh a K. Divald až v rokoch 1908 -1909.
Nástenné maľby pochádzajú z troch období - 

z poslednej tretiny 14. storočia, poslednej tretiny
15. storočia a začiatku 16. storočia. Popri naj-
starších maľbách, zhotovených podľa talianskych
nástenných cyklov, sú namaľované aj novšie
výjavy, ktoré sú ovplyvnené česko-nemeckou
maľbou.

Okrem nástenných malieb vyniká svojou
hodnotou gotická bronzová krstiteľnica
pochádzajúca z roku 1454, renesančno-barokový
oltár pochádzajúci z roku 1636 a ranobaroková
kazateľnica dokončená v roku 1693. V interiéri
kostola sa vynímajú renesančno-barokové lavice,
ktoré patrili viacerým slávnym štítnickým cechom.
Hodnotu kostola pozdvihujú aj zachovalé vzácne
renesančne-barokové a ranobarokové epitafy.

V kostole sú umiestnené náhrobné kamenné
dosky, napr. náhrobná kamenná doska Štefana
Bebeka z roku 1594. V zadnej časti chrámu
dominuje kamenný orgánový chór s organom z
roku 1723.

Najväčší rozmach Štítnik zaznamenal v roku
1427, kedy mal 67 usadlostí, čím sa radil medzi
ľudnatejšie obce na Slovensku (v súčasnosti má
1518 obyvateľov).

Štítnik má bohatú históriu i v remeselnej výrobe.
Patrí medzi tie obce, kde zásluhou zemepánov
vznikli prvé remeselné cechy mimo slobodných
miest. Roku 1448 páni Ladislav a Andrej zo
Štítnika vytvorili cech kováčov, ku ktorému r. 1501
pribudol cech ševcov. V 15. stor. vyrábali v Štít-
niku i hákovnice.

Počnúc 17. stor. sa Štítnik stával jedným zo
stredísk remeselnej výroby a v prvej polovici
storočia patril už medzi jej významné strediská na
Slovensku a vo vtedajšom Uhorsku. Na báze
železiarstva sa rozvinula výroba mečov. Štítnická
šabľa sa stala najvyhľadávanejším a vysoko
ceneným vojensko-obchodným výrobkom. Roku
1611 si mečiari založili vlastný cech a v kostole
mali osobitnú lavicu. Rozvinuté boli aj ďalšie
remeslá, v prvej polovici 17. stor. vznikol
súkennícky a r. 1671 garbiarsky cech.

Na rozvoj remesiel je bohaté aj 18. stor. Roku
1798 pracovalo v Štítniku až  83 majstrov. Medzi
nimi boli i zvonolejári.

Pri jozefínskom sčítaní ľudu  v osemdesiatych
rokoch 18. stor. bolo v  Štítniku napočítaných 258
domov, 444 rodín a 2017 obyvateľov, osobitne  
133 zemanov.
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Obec Štítnik je stredne veľká obec ležiaca v severnej časti okresu Rož-
ňava, v malebnom prostredí prekrásnych prírodných scenérií a kopcov,
z ktorých najznámejšia je Plešivská planina patriaca do CHKO Slovenský
kras. Od okresného mesta je obec vzdialená 14 km. Príjazdová cesta do Štítnika. Foto: Ing. Marek Kuzma

Štítnik na mape z 2. vojenského mapovania, 1852 
Zdroj: internet

Gotický evanjelický kostol v Štítniku, národná kultúrna
pamiatka. Foto: Ing. Marek Kuzma

Časť nástenných malieb v interiéri kostola
Zdroj: jurajbartos.blog.sme.sk

Použité pramene a zdroje:

Ústredný banský archív pre Slovensko v Banskej Štiavnici:
Štítnik Fe, Cu, Ing. Eduard Figna, 1953

Zpráva o geologickém mapování kutacích štol na Hrádku 
u Štítniku, František Kyntera, 1955

Zborník z konferencie k 520. výročiu založenia Zväzu
hornouhorských banských miest, Rožňava 30. november
2007, prednáška: Drevouhoľné vysoké pece v povodí rieky
Slaná, str. 85 

Zborník z konferencie Prínos Andrássyovcov pre baníctvo
a železiarstvo v okolí Rožňavy, Rožňava 7. november 2008,
prednáška: Európska železná cesta po stopách rodiny
Andrássyovcov na Gemeri, str. 67
Doc. PhDr. Ján Gallo, CSc.: Štítnik 750, 1993
www.stitnik.ocu.sk

BANÍCTVO A ŽELEZIARSTVO 
Údolie Štítnika sa pokladá za jednu z naj-

významnejších lokalít baníctva a železiarskej vý-
roby v Uhorsku. Baníctvo a spracovanie železa tu
zamestnávalo obyvateľov od 12. stor., ako to
dokladuje názov mestečka, zmienka o hámri 
z r. 1243, písomný dokument z r. 1344, ktorý pr-
výkrát spomína hámor v Štítniku. Ako sme uviedli,
Štítnik má prvenstvo v použití vodnej sily na pohon
dúchadiel v slovenských peciach a kladív na
vykovanie železa v bývalom Uhorsku.

Surovinovou základňou pre rozvoj baníctva
a železiarstva boli ložiská železných rúd limonitu
a sideritu v banských poliach v okolí Hankovej,
Brdárky a Hrádku. Najvýznamnejšie boli ložiská 
v Hornom a Dolnom Hrádku. V baniach Horného
Hrádku sa nachádzala železná ruda, medená
ruda, kremeň, pyrit, chalkopyrit, baryt a ankerit.
V baniach Dolného Hrádku to bol oker a ankerit.
Do konca 18. storočia sa údaje o ťažbe rúd
nezachovali.

V mierových časoch sa pozornosť venovala
hlavne výrobe kusového železa. Počet hámrov
rýchlo narastal, tak, že v 18. storočí v štítnickej
doline ich bolo 16, okrem toho však 22
slovenských pecí (máš), ktorým zodpovedal
potrebný počet frišovacích pecí (Frischfeuer). Z tej
doby je známych veľmi málo záznamov o ba-
níctve na Hrádku, no po szatmárskej mierovej
zmluve (1711) bolo úplne podriadené štítnickému
kompossessorátu ako zemepanstvu. Usudzuje sa
na to z toho, že v banských záležitostiach súdila
štítnická panská stolica a nie banská vrchnosť.

V roku 1801 bol banský majetok Horného 
a Dolného Hrádku usporiadaný, keď Michal Kuhl-
mann, c. k. banský správca a Kristian Reisz, sto- 
ličný hlavný inžinier vyhotovili prvú situačnú
mapu banského majetku na Hrádku.

ŽELEZIARSKA SPOLOČNOSŤ
ŠTÍTNICKÁ CONCORDIA

Akciová spoločnosť Štítnická Concordia - 
v preklade z latinčiny znamená “Svornosť”- vznik-
la v roku 1833 (podľa iných zdrojov 1835) a za-
merala sa na spracovanie rúd, ktoré sa ťažili pri
Ochtinej v lokalitách Horný Hrádok a Dolný
Hrádok.

Jedno z prvých rozhodnutí bolo vybudovanie
železiarní, ktoré vďaka vtedajšej modernej tech-
nike a technológii dokázali konkurovať až zlikvi-

dovať všetky blízke malé hutnícke prevádzky.
V roku 1841 postavila v Štítniku Fesmuthskú,

v roku 1843 v doline Újremény druhú vysokú pec,
v ktorých sa tavili sideritové rudy z ložísk v Rož-
ňavskom Bystrom a Hrádku. Vyťažené rudy z lo-
žísk na Hrádku sa dopravovali do vysokých pecí
v Štítniku lanovou dráhou, dlhou 5,8 km a posta-
venou v roku 1902, až do likvidácie ložiska v roku
1968.

Niekoľko fotografií železiarní spoločnosti Štít-
nická Concordia zo začiatku 20. stor.

Roku 1857 odkúpil huty a bane Štítnickej Con-
cordie majiteľ henckovskej železiarne Karol
Sarkány. Tento železiarsky podnik  niesol v nasle-

dujúcich rokoch názov Konkordia (Dedičia a spo-
ločníci Karola Sarkánya). Vysoká pec nazývaná
Fesmuthská, tavila týždenne do 40 ton surového
železa, ktoré sa predávalo do skujňovacích zá-
vodov v dnešnom Maďarsku a do skujňovacieho
závodu Coburgovcov v Dobšinej.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
ŠTÍTNICKÁ CONCORDIA

Občianske združenie Štítnická Concordia vzniklo začiatkom
roku 2012, jeho cieľom je zachovanie histórie baníctva v Štítniku,
revitalizácia starých banských diel a hámrov.

Štítnická Concordia bola dňa 22.3.2012 v Banskej Štiavnici
prijatá za riadneho člena Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska.

Cieľom Združenia v roku 2013 je v spolupráci s Obecným
úradom v Štítniku a Združením Mikroregión Štítnická dolina
zabezpečiť znovuotvorenie banícko-hutníckeho múzea a vybu-
dovanie banského náučného chodníka Štítnik - Dolný Hrádok -
Horný Hrádok.

Sídlo Štítnickej Concordie - kúria zemepanskej rodiny Maritinszkých
Foto: Ing. Marek Kuzma

Budovy v popredi - zrekonštruovaná kúria rodiny Szontaghovcov,
bývalé administratívne sídlo Medeného hámru (v súčasnosti 
súkromný majetok - pálenica a koniareň), z ktorého zostala 

už len  jedna prízemná budova a komín, vpravo od komína vrch
Hrádok (810 m, banský revír). Foto: Ing. M. Kuzma, november 2012

Zdroj: www.praveorechove.com

Dobová pohľadnica zo zač. 20. stor. - štôlňa Karol, pravdepodobne jeden z majiteľov Štítnickej Concordie s rodinou
Zdroj: internet

NANA POTULKÁPOTULKÁCCHH LLOKALITOUOKALITOU UNESCUNESCOO
ALEBO JEJ TECHNICKÉ PAMIATKY POD LUPOU

V našich potulkách za technickými pamiatkami lokality UNESCO pokra-
čujeme predstavením kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa v k. ú. mesta
Banská Štiavnica: BANÍCKA KLOPAČKA.

Banícka klopačka 
je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slo-

venskej republiky ako kultúrna pamiatka pod číslom 2483/1.

Dislokácia a prístup:
Objekt je situovaný na Sládkovičovej ulici č. 7 v centre mestskej pa-

miatkovej rezervácie - (obr. 1).

Vlastník :
nie je nám známy

História :
Je to renesančno-baroková, 4-podlažná, 2-traktová vežovitá stav-

ba obdĺžnikového pôdorysu, pochádzajúca z roku 1681. Budovu
postavili za peniaze baníckej Bratskej pokladnice. V priebehu 18. až
19. storočia prešla čiastočnými úpravami, kedy bola postupne 
k hlavnej vežovitej stavbe dostavaná bočná prízemná prístavba.
V drevenej vežičke pod strechou bola drevená doska. Údermi
dreveného kladivka na ňu sa zvolávali baníci do práce, klopaním
boli sprevádzané rôzne slávnostné príležitosti a oznamovalo sa
hroziace nebezpečenstvo, či požiare. Klopaním sa odbavovali aj
banícke pohreby a rôzne banícke slávnosti. Na prízemí budovy,
napravo od vstupného portálu, slúžili v 18. storočí dve miestnosti ako
väznica pre baníkov odsúdených banským súdom. Klopačka sa stala
načas aj sídlom Baníckej pokladnice, svojpomocnej organizácie
baníkov, ktorá z vyzbieraných a dobrovoľných príspevkov baníkov
podporovala chorých a nevládnych členov, siroty, rodiny a vdovy po
baníkoch.

V budove bola do roku 1998 inštalovaná dočasná expozícia
Slovenského banského múzea – Baníctvo. Od roku 2000 je v budove
Klopačky štýlová čajovňa.

Podklady :
Sprievodca pre územný celok turizmu Banská Štiavnica (Geopark Banská

Štiavnica)

Spracoval:
RNDr. Karol Weiss, BŠHBS

Fotografie:
M.Lichner (2, 3), Ľubomír Lužina (4)

Zdroj: maps.google.com 11
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SLOVENSKO MÁ SLÁVNU A BOHATÚ BANÍCKU HISTÓRIU A S TÝM SPOJENÉ
MNOŽSTVO PAMIATOK V EXPOZÍCIÁCH BANSKÝCH MÚZEÍ, SKANZEMOCH. MÁME
PRE VÁS TIP - ČO TAK SPOJIŤ PRÍJEMNÉ S UŽITOČNÝM A VYDAŤ SA NA PRE-
CHÁDZKU PO NIEKTOROM Z NÁUČNÝCH BANSKÝCH CHODNÍKOV NA
SLOVENSKU? 

PRÍJMITE NAŠE POZVANIE A VYDAJTE SA S NAMI NA MIESTA ZNÁME, ALE AJ
MOŽNO DOPOSIAĽ NESPOZNANÉ...

NÁUČNÝNÁUČNÝ BBANSKÝANSKÝ TURISTICKÝTURISTICKÝ CHODNÍK CHODNÍK 
NONOVÁKYVÁKY

Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza

Dĺžka: 15 km
Prevýšenie: 180 m
Počet zastávok: 15

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE CHODNÍKA 14.6.2010

V ďalšom čísle: NÁUČNÝ CHODNÍK HISTÓRIOU BANÍCTVA V HNILČÍKUZastávka 4

Primátor mesta Nováky, Ing. Ondrej Šimka 
a predseda Spolku priateľov Bane Nováky,

Ing. Stanislav Gurský pri slávnostnom odhalení
úvodnej tabule náučného chodníka

Remíza lokomotív v areáli Banského múzea v prírode (ďalej len “BMP”) je horizontálne banské dielo. 
Jeho dĺžka je cca. 70 metrov. Jej výstavba bola ukončená v roku 1984 pracovníkmi podniku Geologický

prieskum Nová Baňa. Priestor je vystužený oceľovou TH výstužou. Remíza lokomotív bola budovaná ako
nové banské dielo, so zámerom jej využitia na umiestnenie banských lokomotív, resp. banských vozov 

rôznych typov, používaných v baniach  na území Slovenska.  

Väčšinu zbierok tohto charakteru získalo Slovenské banské múzeum (ďalej len “SBM”) do zbierkového
fondu od 70 − tych do 90 − tych rokov minulého storočia. Po vyrazení remízy lokomotív a jej príprave ako

expozičného priestoru sem bolo v rokoch 1985−1986 premiestnených prvých 10 kusov lokomotív. 
Ich inštalácii predchádzalo odborné ošetrenie, pod čím sa myslí očistenie (odhrdzenie), zakonzervovanie 

a natretie farbou. Tieto činnosti vykonali pracovníci SBM, pričom pomoc poskytli aj členovia 
„Stromu života“ z Banskej Štiavnice. Inštalácia zbierkových predmetov, ktorá bola realizovaná 

v niekoľkých fázach, pokračovala v roku 1991 a 1995.

Ak hovoríme o umiestnení zbierkových predmetov v banských priestoroch, to je náročnejšie, 
ako v bežných klimatických podmienkach. Vzhľadom na vysokú vlhkosť vzduchu vyžaduje 

kvalitné prvotné ošetrenie a následnú pravidelnú kontrolu a ochranu predmetu. 
Ideálne by bolo zbierkový predmet rozobrať na časti, ošetriť ochranným náterom a následne zložiť. 

V prípade zbierkových predmetov bansko−technického charakteru ide často o predmety 
veľkorozmerné (lokomotívy, vrtné súpravy, banské nakladače). Manipulácia s týmito zbierkami je
komplikovaná a v konečnom dôsledku vyžaduje vyššie materiálne náklady a personálne pokrytie. 
Aj v prípade že ošetrenie zbierkového predmetu je vykonané kvalitne, je potrebné ho obnovovať. 

Životnosť takéhoto náteru je vzhľadom na náročnosť klimatických pomerov v podzemných 
priestoroch 10−15 rokov. Následne je potrebné celý proces ochrany opakovať 

(očistenie, konzervácia, krycí náter).  

Úspešným príkladom spolupráce komerčného a neziskového sektora pri obnove kultúrnych 
pamiatok je nedávno realizovaná rekonštrukcia vstupných portálov Dolného a Horného prekopu 

k šachte Lill v Banskej Hodruši. Kooperácia Nadácie Ekopolis, Občianskeho združenia Kerling 
Hodruša−Hámre a ČSOB, a.s. vyústila do obnovy historických banských portálov. Spolupráca 

Ekopolisu a ČSOB, a.s. pokračovala 10. mája 2012, keď nadácia zorganizovala pre zamestnancov 
banky brigádu na oddelení BMP. Okrem záhradníckych prác – čistenia areálu od náletových drevín 

a sadenia stromov, vedenie ČSOB, a.s. malo záujem pomôcť múzeu aj pri konzervovaní „nejakých 
banských strojov“. Po vzájomnej konzultácii boli vybrané banské lokomotívy umiestnené 

v priestore remízy. Niekoľko lokomotív brigádnici čiastočne očistili – odstránili staré nátery a hrdzu. 
Aby vykonaná práca mala zmysel bolo potrebné pokračovať v konzervácii – chemickom odhrdzení 

a namaľovaní očistených strojov. Vďaka podpore ČSOB, a.s. a Nadácie Ekopolis múzeum získalo dotáciu 
na materiálne a mzdové náklady a realizácia obnovy mohla plynule pokračovať. 

Jej výsledkom bola komplexná konzervácia týchto piatich lokomotív:
PARNÁ LOKOMOTÍVA KRAUSS  

Výrobok firmy Krauss Wien z roku 1898. Táto úzkorozchodná lokomotíva sa používala do roku 1969 
pri vnútropodnikovej doprave v závode Spojené Oceliarne Kladno. V roku 1970 bola odkúpená SBM a neskôr

inštalovaná v expozícii. Dôvodom pre jej umiestnenie bol fakt, že podobná lokomotíva 
bola od konca 19. storočia používaná v Banskej Hodruši.

VZDUCHOVÁ LOKOMOTÍVA BVD 35
Ako pohonné médium využívala stlačený vzduch, umiestnený v oceľových fľašiach. 

Používaná bola v Handlovských uhoľných baniach, v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. 
Lokomotívu získalo SBM darom, v roku 1968.

AKUMULÁTOROVÁ LOKOMOTÍVA AK – 2M a AKUMULÁTOROVÁ LOKOMOTÍVA METALIST  
Vyrobené v bývalom ZSSR v 50−tych rokoch 20. stor. SBM lokomotívy získalo darom v roku 1969 

zo závodu Železorudných baní v Rožňave.

TROLEJOVÁ LOKOMOTÍVA  TLD 6,5  
Vyrobená v 60−tych rokoch 20. stor. v podniku FEZ Frýdlant nad Ostravicí. Aj tento stroj získalo 

SBM darom, v roku 1970 zo závodu Železorudných baní v Rudňanoch. 

V priestoroch remízy sa nachádza niekoľko ďalších kusov banských lokomotív. Možno povedať, že
originálnych, keďže podobne ako vyššie spomenuté kusy, niektoré z nich patria k posledným 

zachovaným kusom na Slovensku. Jedná sa o stroje používané v slovenských baniach v druhej polovici
20. storočia. Prevažne sú to dieselové lokomotívy, vyrábané v Československu závodmi Banské 

stavby n. p. Prievidza, Turčianske strojárne n. p., závod Hliník nad Hronom a pod. (typ DR, BSD, 
DH, BND). Staršie stroje z obdobia prvej polovice minulého storočia reprezentuje elektronaftová 

lokomotíva GÉBUS GDD 20/100, vyrobená v roku 1934. Naopak, k najmodernejším patrí 
podvesná lokomotíva LPB−35 H vyrobená v roku 1975, ktorej súčasťou je aj podvesná kabína.

Záverom je treba vyzdvihnúť niekoľko pozoruhodných faktov. 
Remíza lokomotív, resp. zbierky umiestnené v jej priestore patria medzi najexkluzívnejšie 

v rámci zbierkového fondu SBM. Predovšetkým z dôvodu ich jedinečnosti. Nemenej významný je 
aj rozmer zbierky banských lokomotív vo vzťahu k dokumentácii vývoja horizontálnej banskej 

dopravy v 20. storočí na území Slovenska. Druhým významným faktom je to, že SBM ako 
inštitúcia (o zrušení ktorej sa pred viac ako rokom viedli diskusie) sa podarilo opätovne 

obhájiť opodstatnenosť svojej existencie. Tentoraz  v spolupráci s partnermi s komerčného
a neziskového sektora zrealizovalo finančne nákladnú akciu, ktorej výsledkom je  

odborná ochrana zbierkových predmetov. Realizáciu konzervátorských prác vykonal v priebehu 
troch mesiacov bývalý zamestnanec Rudných baní, neskôr SBM, Ján Ziman. Aj vďaka jeho 
príkladnému prístupu sa podarilo zastaviť prirodzený proces ich degradácie a zachovať ich 

vedeckú, historickú, a kultúrnu hodnotu. No a predovšetkým je to pozoruhodný prístup 
predstaviteľov ČSOB, a.s. a Nadácie Ekopolis, ktorý svojím postojom (a nie len slovami) ukázali, 
že im nie je ľahostajný osud kultúrneho dedičstva tohto národa. Dúfame, že spomenutý príklad 

je začiatkom ďalšej spolupráce pri záchrane bansko−technických pamiatok. 

Text: Daniel Harvan, BŠHBS, foto: Ľubomír Lužina, SBM v Banskej Štiavnici
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MODEL BANSKO-HUTNÍCKEHO KOMMPLEXU V PANELÁKOVOM BYTE !

Ako každý fanda do železníc, začal som aj ja pracovať 
na železnici ako rušňovodič, no najviac mi  prirástla k srdcu
vlečková doprava a priemysel. Modelárske okolie stvár-
ňovalo túto tematiku len sporadicky, náznakom alebo
prakticky vôbec, pretože snom každého modelára bolo
preháňať rýchliky, osobáky alebo nákladné vlaky po
koľajisku. Ja som sa uberal opačným smerom. Pre bežného,
modelára až atypickým. A keď každý stvárnil most, tunel,
stanicu, ja som začal modelovať chladiace veže, potrubia,
vlečky a iné zariadenia.

Za vzor mi poslúžilo Nemecko a jeho vlečkový systém.
GBAG alebo inak aj Gelsenkirchener Bergwerks - AG
GBAG. Tieto dráhy sa zameriavajú na obsluhu čierno-
uhoľných baní a hutí. Toto všetko som chcel a chcem mať 
v modelovej mierke a tak som začal premýšľať ako to
všetko stvárniť a čo si zoberiem ako vzor. Keďže po
2. svetovej vojne nemecká technológia ovplyvnila priemysel
aj v Československu, nebol problém kombinovať Ostravské
hute a nemecké bane a naopak.
Prvá časť koľajiska predstavuje rozmanitú prevádzku ba-

ní, banskej dopravy, ale aj spracovanie uhlia s časťou oce-
liarní. Keďže bývam v paneláku, musel som upustiť od
stvárnenia celého komplexu a rozhodol som sa koľajisko
vytvárať modulovo alebo do sekcií, kde prvá sekcia pred-
stavuje prevádzku oceliarní a úpravu soľných vôd 
z dolov a druhá sekcia je čisto banská.

Na koľajisku budú/sú umiestnené tri ťažobné veže, jedna
zasypaná a dve štôlne. Schválne som dal do malého
priestoru čo najviac, aby divák videl ako baňa vyzerá
nielen v prevádzke, ale aj mimo nej. V spodnej časti je
banská drážka rozchodu Z alebo H0 (f) vo vrchnej je úzka
drážka H0 (e) a H0, čo v reáli predstavuje 600 mm, 800
mm a normálny rozchod 1435 mm.

Okrem banskej dopravy, kde jazdí lokotraktor nemeckej
výroby bude na povrchu doprava čisto s parnými rušňami,
čo je môj sen a ktorý som prevzal ako vzor z Číny, kde para
dominuje dodnes..

A tak sa postupne predstavuje šachta Mayer, šachta 15,
Kohinnor, dedičná štôlňa Ivana, pomenovaná po mojej
polovičke, ktorá ma neuveriteľnú trpezlivosť. V budúcnosti
plánujem rozšíriť komplex o koksovne, hute, valcovne, šro-
tovisko a úpravňu rudy.

Modely ktoré mám k dispozícií sú vlastné výrobky alebo
od rôznych nemeckých výrobcov. Toto všetko mám vďaka
kamarátom zo známych predajní v Bratislave a Senci, za čo
im úprimne ďakujem pri realizácií sna - mať kus bane 
v panelákovom byte. Ešte chcem poďakovať kolegom z fóra
http://diskuze.modely.biz za poskytnuté rady a materiály
k stavbe koľajiska.

Autor modelu, text a fotografie:
Radovan Bajer, Bratislava, radovan.bajer@gmail.com 

UUUU žžžž     llll eeee nnnn     nnnn oooo ssss tttt aaaa llll gggg iiii aaaa .... .... ....
Po dlhej zime začala sa jar roku 2012, slnko jasnejšie

a smelšie vykukuje a to dáva znamenie na nové potulky
prírodou buď z vlastnej iniciatívy alebo služobne.
Služobne myslím na zdokumentovanie stavu prírody po
dlhej zime, ako aj pamiatky výtvorov ľudských rúk
hlavne našich predkov. Veľmi veľa sa hovorí o za-
chovaní pamiatok po baníckej a železiarskej činnosti.

Oblasť Gemera je akoby posiata slávou týchto činností. Niektoré obce
boli ešte v nedávnej dobe výkvetom baníctva, hutníctva a železiarstva.
Stačí spomenúť Čučmu, Drnavu, Gombasek, Nižnú Slanú, Rákoš, Rudnú,
Sirk - Červeňany, Vlachovo, Železník, atď. Všetky obce mali svoju
dominantu pripomínajúcu túto činnosť. No stačí sa v rámci jarnej pre-
chádzky prejsť po týchto obciach a zašlá sláva hneď spľasne. Rákoš -
vyčnievajú už len pozostatky kuplovacej  pece, Červeňany - hurá! bývalá
vysoká pec je v akom-takom udržovanom poriadku, Vlachovo - Karlova
huta, je v katastrofálnom stave, ale chvalabohu ešte stojí, ale dokedy,
Gombasek (miestna časť obce Slavec) - z bývalej železiarne sú už len
ruiny, Drnava - po železiarni ani stopa, hlboko v lese vyčnieva  z bahna
len kúsok portálu štôlne Dionýz, po bývalom spojení tejto  štôlne s Malým
Vrchom železničkou zostáva len zarastené miesto a aj to prerušené
ohradenou zvernicou Haršaš so zákazom vstupu, na samotnom Malom
Vrchu štôlňa Antal v úplnom zabudnutí za ohradou areálu bývalého
banského povrchu, Nižná Slaná - vysoká pec Etelka  neprístupná a bý-
valý závod Siderit zúfalstvo, Čučma - tam  povstali na nohy a v rámci
Železnej cesty postavili osem informačných tabúľ a v rámci Slovenskej
banskej cesty jednu tabuľu, Rudná - krásny náučný chodník Turecká so
všetkým čo k tomu patrí. V samotnej Rožňava Bani bol na podnet Gemers-
kého baníckeho spolku Bratstvo zrekonštruovaný portál štôlne Štefan.
V areáli istej súkromnej firmy sa zrekonštruoval portál štôlne Sadlovsky.

Táto oblasť  bola tiež pretkaná lanovými dráhami na prepravu rudy,
ale bohužiaľ aj tu ostali len chabé spomienky. Napr. na  Rožňava Bani
zostal len jeden nosný stĺp lanovej dráhy, na Malom Vrchu len obrysy
nákladovej stanice, nad Rudnou 4 základy nosných stĺpov a podobne.

Medzi prvými pozostatkami baníckej slávy, ktoré som na jar navštívil
bola Drnava, konkrétne portál štôlne Dionýz. Našťastie som prišiel ešte
včas, kým nenarástli listy na stromoch. Aspoň bolo vidieť vrch portálu,
(foto č. 1), ale priblížiť sa - kdeže, veď to hraničí minimálne s ponorením
sa do bahna aspoň po pás. Ale to sa už v zákulisí šuškalo, že GBS Bratstvo
cez Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi a Rudné bane  š. p. v Bans-
kej Bystrici iniciovali zmáhanie tohto portálu ešte začiatkom roka 2011.
Ing. Marián Bachňák spracoval projekt: Štôlňa Dionýz - odvodnenie.
A čuduj sa svete - našli sa finančné prostriedky na realizáciu projektu 
s rozpočtom vo výške 32 000 €. Realizátorom projektu sú Rudné bane 
š. p. Banská Bystrica. Koncom mája som sa opäť vybral ku štôlni a skoro
mi oči vypadli, keď som uvidel už obnažený portál. (foto č. 2) Prebehli mi
zimomriavky po chrbte, lebo som sa úplne vžil do situácie okolo roku 1935
(foto č. 3), ktorú samozrejme poznám len z fotodokumentácie. Jedno-
ducho paráda. Bolo odvezených 650 m3 nánosu na vopred pripravené
miesto. Prišlo letné priaznivé počasie a v okolí portálu sa intenzívne
pracovalo. Koncom augusta pri mojej ďalšej návšteve už bolo okolie
vyplanírované navozenou jalovinou, zabetónovaný  prístupový mostík,
vybudovaný odvodňovací kanál v dĺžke 17 m, vyrúbané stromy podľa
povolenia (foto č. 4). Celková úprava terénu bola urobená na rozlohe
1650 m2. Ostalo už len rozhodnúť, kde zabetónujeme pätky na
informačnú tabuľu.
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Po jari a lete prichádza jeseň. Už sme vedeli o tom, že na povrchu závodu
SIDERIT v Nižnej Slanej sa dejú čudné veci (foto č. 5, 6). Miestni obyva-
telia  potvrdili, že z tých miest odchádzajú v nemalom množstve nákladné
autá naložené železným šrotom. Šli sme sa tam aj pozrieť, ale nás tam
nevpustili a od brány bolo vidieť len nádvorie plné ešte nenaloženého
šrotu. Banícke múzeum v Rožňave a Obec Nižná Slaná listom požiadali
Ministerstvo kultúry SR o zachovanie  ťažnej veže jamy Gabriela a o jej
zápis medzi technické pamiatky. V zákonnej lehote došla aj priaznivá
odpoveď. Citujem z listu Pamiatkového úradu SR, pod číslom PU
2011/1622-1/8729/SUL:

“Súhlasíme s názorom, že ťažná veža šachty Gabriela, postavená v rokoch
1960 - 61, má v tejto historickej baníckej lokalite z hľadiska pamiatkových
hodnôt prinajmenšom symbolickú hodnotu ako charakteristický banský objekt
a zároveň objekt ťažby na ložisku Manó - Gabriela, ktorou r. 2008 (v liste
Baníckeho múzea v Rožňave a Obce Nižná Slaná zo 17.10.2011 uvádzaný
rok 2011) skončila posledná etapa ťažby železnej rudy nielen tu, ale na
Slovensku vôbec. Zámer zaradenia lokality Nižná Slaná s technickými objek-
tmi bývalých baní do turistickej trasy Železnej cesty je z toho hľadiska tiež
plne opodstatnený”.

Vedeli o tom aj na Krajskom pamiatkovom úrade, pracovisko Rožňava.
Veľmi sme sa tomu potešili  a začali sme kuť teoretické plány, čo by sa
tam všetko v rámci rozvoja turistického ruchu dalo organizovať. Veď to
bola posledná ťažná veža, v širokom okolí už z diaľky viditeľná a bola
symbolom Slanskej doliny. (foto č. 7) V spojení s vysokou pecou Etelka tu 
mohol vzniknúť nadmieru atraktívny banícky skanzen a mohol prilákať
množstvo turistov a tak trochu povzniesť celú dolinu. Ale stalo sa to o čo 
sme sa najviac obávali. Pár dní po obdržaní  listu z Pamiatkového úradu
SR prišiel už len e-mail s týmto obsahom:

“Týmto sa Vám ospravedlňujeme za obsah listu č. PU 2011/1622 -
1/8729/SUL  zo dňa 18.11.2011, ktorý bol vyhotovený v rozpore s už za-
počatým spôsobom riešenia predmetnej problematiky a nedopatrením odos-
laný - aj Vám na vedomie - čím som Vás uviedla do omylu. Pamiatkový úrad
SR, referát technických pamiatok”.

V priebehu pár dní ťažná veža v Nižnej Slanej zmizla zo zemského
povrchu (foto č. 8) a nasledovala svojich železných kamarátov do niek-
torej hute vo forme šrotu, ktorý je veľmi užitočný ako druhotná surovina,
keďže štát nevyužíva vlastné bohatstvo z útrob zeme. Však načo aj takúto
ťažnú vežu zachovať, hlavne že hovoríme o kultúrnych a technických pa-
miatkach o ich revitalizácii, o ich záchrane za každú cenu, však to sú
hodnoty našich predkov, našich otcov, praotcov a praprapra... To tvorí
našu nedeliteľnú históriu. Ťažná veža mala 107 ton čistého železa 
a v tomto prípade história, rozvoj turizmu, zachovanie kultúrnych a tech-
nických pamiatok pre všetky kompetentné orgány je len bla-bla-bla...

Na záver ostáva len položiť si otázku: bola likvidácia bane v Nižnej
Slanej v súlade s odsúhlaseným plánom likvidácie a kde boli kompe-
tentné orgány, že pripustili túto brutálnu likvidáciu ešte pred odpisom
zásob ložiska Manó - Gabriela?

A opäť prichádza zima...
Ing. Karol Tomány

Banícke múzeum v Rožňave, október 2012

Poznámka redakcie:
V rámci služobnej cesty v Rožňave 1.3.2012 som mal možnosť si s kolegami

pozrieť časť areálu SIDERITU - ťažná veža bola už zlikvidovaná, jama Gabriela
prekrytá kovovými trámami, nakladač “sa trápil” s kovovým odpadom, robotníci 
s rezacími aparátmi si robili svoju prácu -  veľmi smutný pohľad ako končí baníctvo
v Nižnej Slanej v kontexte likvidáciie bývalého významného banského závodu.

Jozef Kráľ, šéfredaktor
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Evidencia
pamätihodností obce,

prvý krok k záchrane pamiatky
Musím sa priznať, že už dlhšiu dobu som pripravoval tento príspevok, ale

k jeho dokončeniu a zverejneniu ma inšpiroval príspevok Ing. Tományho -
zverejnený na predchádzajúcej strane - spolu so zamyslením: Skutočne sa
urobilo všetko pre záchranu ťažnej veže jamy Gabriela v Nižnej Slanej a hlavne,
nezačalo sa konať neskoro a už v čase, keď jej osud bol spečatený? Myslím si,
že kroky pre jej záchranu - možné aj nemožné - sa robili, ako sa hovorí „už
po funuse“ so snahou ju zachrániť alebo oddialiť pravdepodobne už aj tak
dávno spečatený osud. Žiaľ v súčasnosti ju môžeme zaradiť už len medzi
zaniknuté banské objekty a fotografie č. 5, 6, 7 v predchádzajúcom prís-
pevku sú už len historickou a nostalgickou spomienkou na dominantu baníctva
v Nižnej Slanej. Nechcem byť zlým prorokom a bodaj by som nemal pravdu,
ale viac ako pravdepodobne baníctvo v Nižnej Slanej definitívne zaniklo,
alebo s trochou optimizmu, či niekedy v budúcnosti bude vzkriesené, neviem...

V príspevku chcem poukázať na využitie zákonnej možnosti zabezpečenia
ochrany pamätihodností, ktoré nie sú kultúrnymi pamiatkami a zamedziť ich
chátraniu až zániku. Hneď na úvod je potrebné uviesť fakt, že: pokiaľ
akýkoľvek objekt nemá štatút kultúrnej pamiatky alebo pamätihodnosti
mesta/obce, je na jeho majiteľovi “ako s ním naloží”.

Slovensko je krajinou bohatou na banské pamiatky. V minulosti ho neobišiel
rozvoj viacerých výrobných a priemyselných odvetví a najmä v oblasti ťažby
a spracovania rúd patrilo medzi popredné európske krajiny. Všeobecne
povedané: technické pamiatky, ktoré zostali na Slovensku ako svedectvo
nielen banskej, ale aj inej priemyselnej výroby, sú dnes azda z hľadiska
súčasného postoja časti verejnosti k všetkému čo súviselo alebo súvisí 
s ťažobnou činnosťou, najohrozenejšou časťou pamiatkového fondu práve
banské pamiatky. Za posledné roky zmizlo množstvo týchto pamiatok bez
dôkladnej dokumentácie ich významných súčastí a ďalšie z nich doslova
chátrajú pred našimi očami.

Z hľadiska kultúrno-historických pamiatok a atrakcií cestovného ruchu sú 
síce technické pamiatky - aj keď zákon už tento pojem nepozná - možno menej
atraktívne, avšak každá z nich skrýva v sebe kus histórie krajiny a má
neopakovateľné čaro. Viaceré z nich môžu byť a sú aj cieľom mnohých
turistických výletov a súčasťou turistických trás.

Čo „hovorí“ zákon č. 49/2002 Z. z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu?
Podľa tohto zákona sú chránené iba kultúrne pamiatky (bývalé označenie

„národné kultúrne pamiatky“). Aká je vo všeobecnosti vedomosť o tom, ktoré
banské pamiatky sú kultúrnymi pamiatkami ?  Ako a kde zistiť, či vo Vašej
obci sú evidované kultúrne pamiatky? Veľmi jednoducho - kliknite na:
www.pamiatky.sk/PO/po do formulára vpíšte tri povinné údaje a stlačte
„Hľadať“. Možno budete prekvapení, ktoré banské objekty sú kultúrnymi
pamiatkami a hlavne, ktoré nimi nie sú a v súčasnosti nemajú žiadny
štatút ochrany. Osobne som sa stretol aj s prípadmi, že viacerí predstavitelia
obcí nemali žiadnu vedomosť o tom, že v k. ú. ich obce sa nachádza kultúrna
pamiatka ! 

Kultúrne pamiatky majú celoslovenský význam a ich ochranu garantuje
štát. Či je tomu skutočne tak, nech si odpovie každý sám. Pozitívnych, ale
najmä negatívnych príkladov je skutočne dosť. Treba sa len pozrieť okolo
seba. Pamätihodnosti majú spravidla lokálny význam a (morálnym)
garantom ich ochrany je obec. Pojem „pamätihodnosť“ sa preto nekryje 
s pojmom „kultúrnej pamiatky“. Pamätihodnosti sú však pre daný región
výnimočné, majú trvalé hodnoty a ich význam je preto nezanedbateľný.
Týmto však zákon ochranu negarantuje. Potreba evidencie pamätihodností
vyplynula zo snahy dať obciam nástroj na poznanie, zdokumentovanie 
a morálnu ochranu hodnotných predmetov a udalostí, ktoré sa viažu ku
kultúrnemu životu a histórii obce.

Cieľom evidencie pamätihodností je zdokumentovať existenciu takýchto
objektov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii
obce a upozorniť na ich historické hodnoty. Potreba evidencie a prijatia
zoznamu na lokálnej úrovni vyplynula zo snahy dať obciam nástroj na ich
morálnu ochranu a týmto spôsobom verejne tlačiť na zachovanie pamä-
tihodností v prípade ich ohrozenia. Túto možnosť obci dáva § 14 zákona 
č. 49/2002 Z. z.

Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných vecí 
a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii
a osobnostiam  obce. V našom  záujme  je  potrebné  zaradiť do  evidencie  

ČLÁNKY VYJADRUJÚ NÁZORY AUTOROV A NEMUSIA SA STOTOŽŇOVAŤ S NÁZOROM REDAKCIE ALEBO ČITATEĽA. TEXTY NEPRECHÁDZAJÚ PROFESIONÁLNOU JAZYKOVOU KOREKTÚROU.

banské objekty, ktoré nie sú kultúrnymi pamiatkami t. j. štôlne, ústia štôlní,
šachty, ťažné veže, kaplnky, banícke artefakty: banícke zástavy, rôzne
ocenenia, písomnosti, kroniky, pamätné tabule a pod.

Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné 
a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné
veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.

Ako vytvoriť “Evidenciu pamätihodností obce ?
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR a Pamiatkový úrad SR pripravil

metodickú inštrukciu pre potreby obecných samospráv ako odbornú a me-
todickú pomôcku pre obce na založenie a vedenie evidencie pamätihodností
podľa príslušných ustanovení zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiat-
kového fondu, ktorú nájdete na tomto linku:

www.culture.gov.sk/vdoc/226/metodika-evidencie-pamatihodnosti-miest-a-obci-1af.html
Materiál rieši formy a rozsah, resp. návrhy registrov, ktoré môže obsa-

hovať evidencia pamätihodností obce. Potreba jej zavedenia vyplynula zo
snahy dať obci nástroj na poznanie, zdokumentovanie a morálnu ochranu
hodnotných predmetov a udalostí, ktoré sa viažu k jej kultúrnemu životu 
a histórii. Viaceré obce majú evidenciu svojich pamätihodností spracovanú
formou zoznamov podľa jednotlivých registrov ako všeobecne záväzné
nariadenie schválené uznesením obecného zastupiteľstva.

Pokúsme sa iniciovať zavedenia evidencie pamätihodností obce
Predpokladal by som, že aktivitu na zápis banských objektov, pamä-

tihodností a pod. by mohli vyvíjať hlavne naše spolky a cechy. V našich
radoch máme viacero súčasných alebo bývalých starostov a primátorov, čím
by mal byť vytvorený základný predpoklad pre iniciovanie ochrany a zách-
rany banských pamiatok prostredníctvom evidencie pamätihodností obce.

Ako však zabezpečiť vytvorenie evidencie banských pamätihodností 
u obcí, ktoré nie sú sídlom nášho spolku/cechu alebo máme/nemáme sa
“starať do týchto vecí” ?  Som presvedčený, že rozhodne z morálneho
hľadiska určite áno. Alebo prečo práve my ? Nečakajme, že to urobí
niekto iný namiesto nás, aj keď určite sa výnimky nájdu. Veľakrát 
a často aj sami medzi sebou diskutujeme, aký katastrofálny stav je 
s banskými pamiatkami - ale ruku na srdce: čo sme doteraz preto urobili,
aby tomu tak nebolo, nemáme niekedy aj my viac rečí ako činov a na čo
vôbec čakáme? Veď každý náš spolok/cech má vo svojich stanovách
ustanovenia o ochrane a záchrane banských pamiatok, zachovaní
baníckych tradícií a pod. Možno aj sebakritické zhodnotenie by bolo
niekedy na mieste.

Som však toho názoru, že väčšina našich spolkov/cechov je vo svojom
regióne svojou aktivitou tak známe, že kontaktovanie na príslušný
samosprávny orgán - starostu, primátora, zastupiteľstvo by nemalo byť
problémom. Pri vysvetlení problematiky zabezpečenia ochrany a záchrany
banských pamiatok v k. ú. mesta/obce môže byť naša aktivita  úspešná.
V prípade, že nie, aspoň môžeme mať čisté svedomie, že sme mali snahu vec
riešiť. Mám však aj skúsenosti, že viaceré obce o možnosti zavedenia
evidencie pamätihodností obce ani nevedia. Možno ich takto „naštartujeme“,
aby si svoje - a naše bansko-historické dedičstvo - takto ochránili a možno
aj vážili.

Samozrejme  nie  to žiadna povinnosť, ale vieme v súčasnosti povedať,
ktoré mesto-obec so sídlom nášho spolku/cechu má v súčastnosti spracovanú
evidenciu pamätihodností, ktorá zahrňuje banské objekty a pamiatky?
Spočítam ich na jednej ruke...

Pamätihodnosť a jej vlastník
Účelom spracovania návrhu zoznamu pamätihodností a jeho schválením 

v mestskom/obecnom zastupiteľstve je morálne pôsobiť na súčasných
vlastníkov týchto objektov ako aj ich príp. právnych nástupcov pokiaľ ide 
o nakladanie s nimi a tak pozitívne vplývať na ich budúcnosť resp. pomôcť
predchádzať ich poškodeniu alebo zániku. Zavedenie a schválenie  zoz-
namu pamätihodností vytvára súčasne tlak na vlastníka objektu, že si 
s objektom „nemôže robiť čo chce“, nepredstavuje obmedzenie jeho vlast-
níckych práv, ani zvýšenie rozpočtu obce.

Súčasne cieľom  schválenia zoznamu  a  tým vytvorenia evidencie pamäti-
hodností na území obce je oboznámenie vlastných obyvateľov a celej širokej
verejnosti s historickými hodnotami a všetkými zaujímavosťami obce, ktoré sú
hodné pozornosti a ochrany. Zároveň evidencia pamätihodností má byť upo-
zornením pre majiteľov pamätihodností a odporúčaním, aby pamätihodnosti
zachovali a starali sa o ne v súlade s princípom ochrany ich kultúrno-histo-
rických hodnôt.

Zavedenie evidencie zachránilo viaceré banské objekty pred zbúraním
alebo  likvidáciou a vytvorilo pre orgány samosprávy možnosti odvolať sa
na opodstatnenosť spoločenskej hodnoty daného objektu alebo predmetu.

Záver
Cieľom príspevku bolo upozorniť na jednu zo zákonných možností pre

záchranu a ochranu banských pamiatok a artefaktov. Nie som naivný, aby
som si hlavne v súčasnej dobe myslel, že vytvorením evidencie pamäti-
hodností je pamiatka zachránená a ochránená, ale je to v súčasnosti
pravdepodobne jediný spôsob, ako predísť jej postupnému zániku a je
potrebné ho využiť. Kamaráti a priatelia: konajme čo najrýchlejšie a teraz,
kým skutočne nebude neskoro.

Jozef Kráľ, výkonný tajomník Spolku Permon Marianka

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska 
a

Technická univerzita v Košiciach

organizujú v rámci 15. Európskych baníckych a hutníckych dní

medzinárodnú konferenciu

EURÓPSKE BANÍCTVO A HUTNÍCTVO 
VČERA A DNES 

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzi−
ty v Košiciach dňa 7. júna 2013. Hlavným cieľom konferencie
bude výmena poznatkov o surovinovej politike v EÚ a v  jed−
notlivých krajinách, ako aj technicko−technologické  aspekty 
v oblasti exploatácie a spracovania prvotných i druhotných
surovín. 

Zameranie tematických celkov konferencie: 

− história geologických, montánnych vied a metalurgie, 
− teoretické a praktické aspekty ťažby nerastných surovín,
spôsoby ich spracovania, vývoj nových materiálov, kde
zvláštny dôraz sa kladie na environmentálne a inovačné
trendy v týchto procesoch, 
− energetická a surovinová politika EÚ a jej jednotlivých
krajín,
− veda, výskum a výchova v oblasti geológie, baníctva a hut−
níctva,
− globalizácia sveta a nové trendy v zabezpečovaní suro−
vinových zdrojov.

Miesto konania konferencie a jej program

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 − sú druhým
najväčším mestom v Slovenskej republike a zároveň
kľúčovou hospodárskou aglomeráciou  vo východnej časti
Slovenska. Miestom konania konferencie bude Aula Maxima
v areáli Technickej univerzity v Košiciach. Program konfe−
rencie bude pozostávať z prednášok, ale aj z posterovej 
a komerčnej prezentácie jednotlivých firiem. Organizátori
konferencie pripravia program konferencie a 1. cirkulár
rozpošlú  všetkým záujemcom o prednášky i prezentáciu
posterov.

Registrácia a organizačné pokyny

Registrácia na konferenciu bude pomocou registračného
formulára, ktorý bude zaslaný ako samostatná príloha 
1. cirkulára. Anotácie príspevkov bude potrebné zaslať
organizátorom konferencie do 15. decembra 2012, a príspevky
zaslať do 1. marca  2013. Oficiálny jazyk konferencie:
anglický, nemecký, český, slovenský. Príspevky budú
editované jednotnou formou a budú vydané v zborníku 
z konferencie. Kontakt: doc. Ing. Juraj B. Ďurove, PhD.,
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, 040 01 Košice,
Slovensko, e−mail: juraj.durove@tuke.sk .

Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., p.m. 
predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., p.m.
rektor Technická univerzita v Košiciach, SR

TTAABBUUĽĽOOVVÁÁ  MMAAĽĽBBAA
RROOŽŽŇŇAAVVSSKKEEJJ  MMEETTEERRCCIIEE  

NNAAJJKKRRAAJJŠŠIIAA  SSLLOOVVEENNSSKKÁÁ  PPOOŠŠTTOOVVÁÁ  ZZNNÁÁMMKKAA  RROOKKAA  22001111  !!

V MONTANREVUE č.1/2012, str. 27 sme informovali o vydaní poštovej
známky zobrazujúcej obraz “Svätá Anna Samotretia (1513)”, známy tiež
pod menom Rožňavská Metercia, vydanej 13. decembra 2010. Z pohľadu
grafického prevedenia sa dalo predpokladať, že známka má ambíciu
vysokého umiestnenia v 19. ročníku ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú
známku za rok 2011, ktorej organizátormi bol Zväz slovenských filate-
listov a Slovenská pošta, a. s. a mediálni partneri internetový filatelistický
portál www.postoveznamky.sk a časopis FILATELIE. Očakávania sa naplnili !
Tabuľová maľba Rožňavskej Metercie bola vyhlásená za najkrajšiu
slovenskú poštovú známku roku 2011!

Zväz slovenských filatelistov vo svojom periodiku Spravodajca ZSF
vyhlásil aj dve ďalšie anketové otázky (o najkrajšiu obálku prvého dňa
(FDC) - zvíťazila UMENIE: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy, rytec Rudolf
Cigánik, akad. maliar a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku - zvíťazila
pečiatka Sv. Cyril objavuje zostatky sv. Klimenta, autor výtvarneho návrhu
Adrian Ferda), ktoré však vďaka malému záberu tohto časopisu, nezískali
veľký počet hlasov a teda ich výsledky možno považovať len za neo-
ficiálne (výsledky výrazne ovplyvnil veľký počet anketových lístkov s po-
dozrivo rovnakým rukopisom a miestom odoslania). Vyhlásenie Ankety sa
uskutočnilo 1. júna 2011 ako súčasť sprievodného programu Bratislavs-
kých zberateľských dní 2012.

Zdroj: www.postoveznamky.sk

NÁVRAT NA HORU ELZBERG

Rovnako v MONTANREVUE č.1/2012, str. 25 sme zverejnili základné
informácie o hore Erzberg, najväčšej povrchovej bani na ťažbu želez-
nej rudy v Európe pri mestečku Eisenerz (Železná ruda) v susednom
Rakúsku, región Štajersko.

Po zverejnení príspevku sa mi podarilo zistiť, že Rakúska mincovňa
14. apríla 2010 vydala v sérii “ Povesti a legendy v Rakúsku” v poradí
tretiu striebornú 10 €  mincu, ktorá je venovaná práve Erzberg-u a jeho
vzniku. Prinášame na obr. jej averz a reverz.

Jozef Kráľ, šéfredaktor  

Naše tipy na vianočný darček

DDAARRUUJJTTEEDDAARRUUJJTTEE
KKNNIIHHUU!!KKNNIIHHUU!!

V roku 2012 vyšlo niekoľko publikácii s montanistickým obsahom, ktoré môžu
byť zaujímavým a zároveň originálnym vianočným darčekom.

Bližšie informácie a ďalšie tipy:
www.zbsc.eu/knihy.php

Z AKCIÍ NAŠICH ČLENOV A PARTNEROV VINOBRANIE 2012,
PEZINOK, 23.9.2012

KLADENIE VENCOV,
HANDLOVÁ, 31.8.2012

VÝSTAVA “ROŽŇAVSKÁ METERCIA”
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 1.9.2012

EXPERIMENTÁLNA TAVBA MEDI,
ŠPANIA DOLINA, 3.10.2012

VYSVÄTENIE KAPLNKY PRI ŠTÔLNI
ŠMINTORÍN NA HORNEJ RESLE,
BANSKÁ ŠTIAVNICA, 15.8.2012

DEŇ BANÍKOV,
ROŽŇAVA, 14.9.2012

DEŇ BANÍKOV,
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 29.9.2012

SALAMANDROVÉ DNI 2012,
BANSKÁ ŠTIAVNICA, 6.-9.9.2012

KONFERENCIA “VIVAT AKADÉMIA...”
BANSKÁ ŠTIAVNICA, 11.-13.10.2012

VIII. VÝSTAVA HÚB,
MARIANKA, 15.9.2012

Spolok Permon Marianka v spolupráci so Spol-
kom pre montánny výskum zorganizoval v poradí
VIII. ročník výstavy húb so sprievodnou akciou:
výstava minivzoriek minerálov a hornín Malých
Karpát, baníckych artefaktov a montanistickej li-
teratúry a časopisov. Výstavu navštívilo viac ako
250 návštevníkov, čím bol vytvorený nový rekord
v návštevnosti výstavy. Bolo vystavených 135 dru-
hov húb, hubou výstavy sa stal hríb smrekový
(Boletus edulis).

3. novembra 2012 sa na Španej Doline usku-
točnila experimentálna tavba medi v pravekej
peci. Experiment natáčal štáb RTVS a p. P. Dvořák
do pripravovaného filmu o exporte banskobyst-
rickej medi po roku 1368 do Benátok.

Energeticko-banícke centrum BARBORKA v Spiš-
skej Novej Vsi sa stalo dočasným domovom putov-
nej výstavy „Rožňavská Metercia“. Jadrom výsta-
vy je unikátny oltárny obraz sv. Anny Samotretej 
z roku 1513, ktorého originál sa nachádza v bis-
kupskom kostole v Rožňave.

V rámci Vinobrania Pezinok 2012 sa 23.9.2012
uskutočnil alegorický sprievod, ktorého súčasťou
boli už po desiaty krát aj členovia Malokarpats-
kého baníckeho spolku v Pezinku so svojimi hos-
ťami a priateľmi z baníckych spolkov z Kremnice,
Banskej Štiavnice a naši kamaráti z ČR: Stříbro,
Chodov, Chomutov, Horní Suchá, Stonava spolu so
zástupcom starostu, detský súbor Havířčatá z Jih-
lavy spolu s viceprimátorom mesta Jihlava.

Vernisážou výstavy "Tajomstvo banickeho kla-
divka a želiezka" začali v Banskej Štiavnici tradič-
né Salamandrové dni. Pre návštevníkov bol prip-
ravený bohatý odborný a prezentačno- informač-
ný program, ktorý vyvrcholil Salamandrovým
sprievodom v piatok 7.9.2012.

Deň geológov, baníkov, hutníkov, energetikov 
a naftárov 2012 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil
v neskoršom termíne, ako sa zvykne oslavovať
tento deň, až 29.9., pretože bol spojený s ďalšími
aktivitami Baníckeho spolku Spiš v Spišskej Novej

GBS “Bratstvo” si dňa 14.9.2012 pripomenul
sviatok všetkých baníkov. Slávnostnú schôdzu zor-
ganizoval v priestoroch Galéria Baníckeho múzea
v Rožňave na ktorej sa zúčastnili mimo členov
spolku: podpredseda Košického samosprávneho
kraja Ing. Ján Szőllős a zástupca primátora Rož-
ňavy p. Pavol Burdiga. V programe sa pripo-
menulo  110 rokov založenia Baníckeho múzea 
v Rožňave a slávnostný príhovor ku Dňu baníkov
predniesol podpredseda spolku Ing. Dušan Ora-
vec. Príjemné prostredie Galérie umocnilo sláv-
nostnú atmosféru osláv.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Banská Štiavnica
a BŠHBS v Banskej Štiavnici spolupracovali na
opätovnom vysvätení opravenej kaplnky pri štôlni
Šmintorín na Hornej Resle a po 40 rokoch na
obnovení tradície konania „Šmintorínskej  púte“.

Za účasti predsedu vlády SR, Róberta Fica,
ďalších členov vlády a hostí sa v rámci regionál-
nych osláv Dňa baníkov 2012 konalo kladenie
vencov k “Pamätníku obetiam banských nešťastí
pre región hornej Nitry” na Mestskom cintoríne 
v Handlovej. S príhovormi vystúpil predseda vlády
SR a primátor mesta Handlová.

Jedným z významných podujatí v roku 250
výročia založenia Baníckej akadémie bola
medzinárodná konferencia “Vivat akadémia
Banské Štiavnica - vzdelanie, pokrok, tradícia”,
ktorú zorganizovalo SBM v Banskej Štiavnici so
svojimi partnermi. Vedeckí pracovníci z rôznych
európskych inštitúcií na medzinárodnej konferencii
prezentovali v dvoch sekciách poznatky o histórii
Baníckej a lesníckej akadémie a symboloch
baníctva v európskom kontexte.

BANÍCKY DEŇ,
SMOLNÍK, 1.9.2012

Banícky deň bol aj tohto roku zorganizovaný
obcou Smolník a pod záštitou Baníckeho spolku
Bratstvo Smolník - Smolnícka Huta. Program začal
na miestnom cintoríne pietnou spomienkoua polo-
žením venca pred pamätník banských nešťastí.
Nasledoval alegorický sprievod obcou Smolník až
pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde bol pripra-
vený slávnostný program.

KRST KNIHY “TAJCHY”,
BANSKÁ ŠTIAVNICA, 23.10.2012

250. VÝROČIE ZALOŽENIA
BANÍCKEJ AKADÉMIE

BANSKÁ ŠTIAVNICA,12.10.2012

KRST KNIHY “ŠTIAVNICA MOUNTAINS”,
BANIŠTE, 20.10.2012

VÝSTAVA FOTOGRAFÍÍ A PLASTÍK
ROŽŇAVA, 8.11.2012

POSLEDNÁ ROZLÚČKA
S AKADEMIKOM MILANOM ČIČOM

BRATISLAVA, 14.11.2012

ZASADNUTIE RADY ZDRUŽENIA,
HODRUŠA-HÁMRE, 22.11.2012

V Katedrále sv. Martina v Bratislave sa verejnosť
rozlúčila na zádušnej svätej omši so zosnulým ve-
dúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
akademikom Milanom Čičom. Rozlúčky sa za naše
Združenie zúčastnili - JUDr. Vilím, p. Granec 
a p. Rubín (Malokarpatský banícky spolok), Ing.
Šembera (Bratislavský banícky cech) a zástup-
covia Slovenskej banskej komory - Ing. Boroška 
a Ing. Januščák.

Za nádherneho slnečného popoludnia v sobotu
20. októbra 2012 sa konal krst knihy Alberta
Russa "Štiavnica Mountains". Miesto krstu knihy ne-
bolo zvolené náhodne, ale bola to lokalita Banište
na Kopaniciach v blízkosti Hodruše-Hámrov, z kto-
rej pochádzajú aj viaceré fotografie zverejnené 
v knihe.

V kaplnke budovy Kammerhof v Banskej Štiav-
nici sa uskutočnila prezentácia knihy "Tajchy v oko-
lí Banskej Štiavnice" spojená s autogramiádou
autorského kolektívu: Ján Novák, Vladimír Bárta,
Vladimír Bárta ml. a Ľubomír Lužina.

Pripomenutie si 250. výročia založenia Baníckej
akadémie sa začalo v Kostole sv. Kataríny
zhromaždením rektorov a dekanov nástupníckych
univerzít zo Slovenska, Maďarska, Rakúska,
Nemecka a Česka, riaditeľov banskoštiavnických
stredných škôl, študentov a verejnosti. Slávnosť
pokračovala v blízkosti radnice, kde pri plastike
venovanej založeniu Baníckej akadémie prečítali
odporúčania Jána Tadeáša Peithnera panovníčke
Márii Terézii z porady osobitnej komisie.

V podvečerných hodinách program vyvrcholil
sprievodom študentov s banskými kahancami 
a symbolmi, ktorý sa presunul k areálu pôvodných
budov Baníckej a lesníckej akadémie. V sprievode
nechýbali akademici, Banskoštiavnicko-hodrušský
banícky spolok, hostia a predstavitelia nástup-
níckych univerzít.

Druhé tohtoročné zasadnutie Rady Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska sa konalo
v priestoroch bývalého Banského závodu v Hod-
ruši-Hámroch. Na zasadnutí jednohlasným hla-
sovaním prítomných zástupcov baníckych spolkov
a cechov Združenia, za dvadsiateho šiesteho
člena Združenia bola prijatá nezisková organi-
zácia Barbora Pezinok. Bližšie informácie a zápis-
nica zo zasadnutia je k dispozícii členom Zdru-
ženia na webovej stránke:

www.zbsc.eu

V Galérii baníckeho múzea v Rožňave bola otvo-
rená výstava fotografií a plastík autorov Miloša
Greisela a Jirka Čepila pod názvom “Podzemná
gotika a čaro nespoznaného”. Autori sú dlhoroč-
nými priateľmi, spájajú ich hlavne expedície po
slovenských horách, ktoré utužili ich priateľstvo,
tvorivosť a súzvuk fotografií spišských baní a cit-
livého, tvorivého ducha pretaveného do jemného 
a precízného spracovania dreva, kameňa a kovu.

Poznámka redacie:
Bohatú ponuku kníh, brožúr, DVD a pod. s ba-

níckym a montanistickým obsahom, vrátane
oboch vyššie spomínaných publikácií a ďalšie
nájdete na našom webe:

www.zbsc.eu/knihy 

Sobota 11. augusta 2012 bola významným
dňom pre členov MBS v Pezinku. Stretli sa na
slávnostnej členskej schôdzi na ktorú prijali
pozvanie viacerí hostia: primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga, zástupca primátora Ing.
Miloš Andel, generálny tajomník VEBH Helmut
Hribernigg s manželkou (Rakúsko), predseda
ZBSC Slovenska Ing. Jaroslav Malchárek, CsC.,
zástupcovia MH SR, MŽP SR a viacerých baníc-
kych spolkov a cechov zo Slovenska a ČR.

Slávnosť začala členskou schôdzou, na za-
čiatku ktorej prvý predseda MBS Jozef Mišuta
predniesol správu o činnosti spolku za uply-
nulých 10 rokov. A “Pezinčania” sa majú čím
chváliť - boli zakladajúcim členom Združenia,
zúčastňujú sa na rôznych akciách organizo-
vaných spolkom, mestom Pezinok, banskými
spolkami v SR a v ČR, pripravili viaceré výstavy,
semináre a pod. V roku 2008 zorganizovali 
1. stretnutie banských miest a obcí Slovenska,
odhalili banský vozík a klopačku na námestí 
v Pezinku, vybudovali Náučný banský chodník 
a jeho druhú vetvu, postavili kaplnku sv. Klimen-
tovi. A dalo by ďalej pokračovať.

V ďalšom bode programu boli odovzdané
Pamätné listy a vecné dary viacerým jubilan-
tom, ktorí boli uviedení v minulom čísle
MONTANREVUE v “Spoločenskej rubrike”. Po
prvý krát bolo udelené spolkové ocenenie
„Plaketa Jozefa Elcnera“. Počet členov spolku je
momentálne 48. V priebehu uplynulých 10
rokov navždy opustilo naše rady 11 členov.
Česť ich pamiatke.

Pri príležitosti 10. výročia vzniku MBS, vydal
spolok publikáciu „10 rokov Malokarpatského
baníckeho spolku v Pezinku v obraze“, ktorá bola
slávnostne pokrstená.

Po  oficiálnej  časti osláv pripravili členovia
MBS skrátený, ale podľa regúl Pivného zákona,
šachtág. Zábava pokračovala pri dobrom
pečenom prasiatku, výbornom vínku a sladuč-
kých tortách do neskorých večerných hodín.

Ďakujeme všetkým členom za ich prácu 
v spolku, priateľom z ostatných spolkov zo
Slovenska a zahraničia a mestu Pezinok za
podporu a výbornú spoluprácu a Malokar-
patskému baníckemu spolku prajeme veľa
úspechov v ďalších rokoch jeho činnosti.

Rada Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku

10 ROKOV

V spoločenskej rubrike v čísle
4/2011 nášho časopisu sme priblížili
životnú cestu nášho jubilanta, dlho-
ročného pracovníka rudného baníctva
va na Slovensku, Ing.Andreja Barčá-
ka pri príležitosti životného jubilea
90 rokov.

Celá banská pospolitosť Spiša 
a Gemera sa 23.9.2012 dozvedela o jeho úmrtí.

Česť jeho pamiatke. Zdar Boh!
Banícky cech Rudňany

Dňa 19.11.2012 nás navždy opustil
dlhoročný člen a spoluzakladateľ GBS
Bratstvo v Rožňave, Ing. Mikuláš Čorej vo
veku nedožitých 81 rokov. Po ukončení
štúdií na BF VŠT Košice v roku 1955
nastúpil na závod v Nižnej Slanej, kde
odpracoval svoj celý život. Počas aktívnej
činnosti na závode zastával rôzne vedúce
funkcie až po funkciu Vedúceho výroby

závodu z ktorej v roku 1989 odchádza na zaslúžený
odpočinok. Lúči sa s ním celé bývalé osadenstvo závodu 
v Nižnej Slanej ako aj Gemerský banícky spolok Bratstvo 
a celá banícka obec.

Česť jeho pamiatke.

SSSSPPPPOOOOLLLLOOOOČČČČEEEENNNNSSSSKKKKÁÁÁÁ    RRRRUUUUBBBBRRRRIIIIKKKKAAAA
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Ing. Augustínovi Machatovi - list napísaný za
všetkých jeho priateľov

Takže, Gusto, dovŕšil si sedemdesiaty
piaty rok svojho života, i keď si preto až
tak veľa neurobil.

A nedá sa nepoblahoželať Ti, nedá sa
nespomenúť, že si s nami.

Vidím Ťa, v mladosti. Nie ako Tvoj sú-
časník, len a len podľa Tvojich skúpych
slov, ktoré si o tomto období občas utrúsil.
Vidím Ťa prichádzať na banícke učilište

/vraj chceli mať najprv z Teba učiteľa - a to je teda sila/,
hľadím na Teba, ako hádžeš lopatou uhlie do hutníka 
a všetko okolo Teba, aj tá lopata aj ten hutník, je väčšie ako
Tvojich šestnásť rokov.

Vidím  Ťa, ako baníckeho učňa, keď recituješ básne na 
rôznych slávnostiach a ako v súťaži mladých výtvarníkov
kreslíš portrét Gagarina.

Pozerám sa na Teba, hrdzavého bitkára, ako ideš ďalej,
zaťato a neoblomne, ako sa stávaš prvým predákom
kolektívu stenárov, akejsi diabolskej brigády, ako končíš
popritom priemyslovku a neskôr vysokú školu, ako Ťa volia
za najmladšieho poslanca Slovenskej národnej rady, kde
desať rokov sa pokúšaš robiť politiku až do obdobia krátkej
Dubčekovej éry.

A potom pykáš za vernosť. Všade je hlúposť a závisť
karieristov, ktorí Ťa nemohli dobehnúť, aj keď si im išiel
oproti.

A v časoch nasledujúcich, v tých sa mi už vynáraš z pamä-
ti, tam Ťa už spoznávam.

Banský inžinier, zlepšovateľ, majster a metodik turistiky,
šesťdesiatnik zdolávajúci Matterhorn a vzápätí cyklista, kto-
rý prejde celé Slovensko a polovicu Čiech, búrlivák vždy
plný kriku a elánu ale aj pochopenia pre slabosť tých
druhých.

Mladí dnes o Tebe povedia, že si drsný originál.
Otec, dedo, jednoducho kmeť rodiny, ktorý sa hrdí svojimi

potomkami a ktorý stojí pri nich v každej situácii. A vždy bez
zbytočných slov.

Pri posedeniach s turistami, tak tam si, naopak, neuve-
riteľne výrečný.

Uvedomujem si, Gusto, aké  sú  tieto  slová biedne. Cítim,
keď si predstavím všetko, čo je v Tebe a všetko čo si rozdal
a rozdávaš všade navôkol, ako nemôžem vyrozprávať Tvoj
nádherne pestrofarebný príbeh, ktorý prežívaš.

Asi by bolo treba napísať román, natočiť celovečerný film
alebo stvoriť epos.

Nuž, čo.
Oslávil si sedemdesiat päť rokov.
Tak buďaj ďalej.

Ing. Stanislav Gurský, predseda SPBN

IInngg..  AAuugguussttíínnoovvii  MMaacchhaattoovvii  
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ING. STANISLAV ADAM - 80 ROČNÝ

15. novembra oslávil svoje okrúhle narodeniny Ing.
Stanislav Adam. Narodil sa v Hrnčiarskych Zalužanoch.
Banícku fakultu VŠT Košice ukončil v roku 1957 v obore
Úprava nerastných surovín. Prešiel rôznymi funkciami na
závodoch ŽB, keď v Nižnej Slanej od spustenia prevádzky
pôsobil ako technológ úpravárenského komplexu. Jeho

vytrvalá odborná práca sa premietla  v dodržiavaní vynika-
júcich technologických parametrov výrobného procesu ako aj samotných
výrobkov výrobkov.

Členovia Gemerského baníckeho spolku Bratstvo, ako aj celá banícka obec
mu praje všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastných rokov do ďalšieho života.

CENA MESTA ROŽŇAVA 
Oslavy Dní mesta Rožňava 2012

vyvrcholili v sobotu 15. septembra
2012 odovzdaním Najvyšších mes-
tských ocenení. Slávnosť sa konala 
v rožňavskej sobášnej sieni.

Na základe v mestskom zastu-
piteľstve schváleného návrhu
Gemerského baníckeho spolku
Bratstvo v  Rožňave, zástupca pri-
mátora Mesta Pavol Burdiga
odovzdal Cenu mesta Ing. Ondre-
jovi Bolačekovi za dlhoročnú
aktívnu činnosť v oblasti zachovania

baníckych tradícií, speleológie, múzejníctva a ochrany prírody a za šírenie
dobrého mena mesta Rožňava doma i v zahraničí.

Cenu mesta pri príležitosti 110. výročia založenia získalo aj Banícke mú-
zeum v Rožňave.

Ing. Karol Tomány, tajomník GBS Bratstvo 

VIVAT ČLOVEK

Komu že to búchajú okrúhle rôčky na dvere života ? Kto 
z našich priateľov sa narodil 7. decembra 1952 u našich
susedov v Čechách ? Nuž veru malý Jarda s prímením Jiskra
uzrel svetlo sveta.

V priebehu rokov sa z malého chlapca stala chlapina. Do
slova a do písmena. Nielen  chlapina, priam obor či spisova-
teľský kolos keď pri okrúhlom výročí svojho narodenia krstí 

a širokej verejnosti ponúka už svoju 30. knižnú publikáciu.
Človek veselý i vážny, nikdy nie zákerný, ale dobroprajný. Poznajú ho ľudia

z Pezinka, Handlovej, Prievidze, Banskej Štiavnice, Španej Doliny, Rožňavy,
Spišskej Novej Vsi, či Košíc. Poznajú ho študenti z baníckych fakúlt v Ostrave 
i Košiciach. Nuž veru poznajú Ing. Jaroslava Jiskru baníka, učiteľa, spi-
sovateľa, „dobrého človeka“. Myslíme si, že človek typu Jaroslava Jiskru sa
neurazí keď mu pri príležitosti jeho 60 narodenín všetci svorne zablahoželáme
„Vivat Jarda“, dlho ži medzi nami a ešte ľahkým perom a dobrosrdečnou
dušou spríjemni v ďalších a ďalších literárnych dielach život všetkých, ktorí 
s radosťou čítajú tvoje diela.

JUDr. Dušan Vilim, výkonný tajomník ZBSC Slovenska

ČLENOVIA BANÍCKEHO SPOLKU SPIŠ blahoželajú svojim  
jubilantom a želajú im hlavne pevné zdravie: Mária Pižemo-
vá a Jozef Kozák - 75 rokov, Ondrej Forgáč a Jozef Sla-
mený - 70 rokov a Dušan Farkáš - 60 rokov.

K BLAHOŽELANIU VŠETKÝM JUBILANTOM SA PRIPÁJA
REDAKCIA 

NNaaššii  jjuubbiillaannttii

OOppuussttiillii  nnááss



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


