
Vážené dámy a páni, príslušníci a priaznivci baníckeho a hutníckeho stavu,
montánnej histórie ako aj náhodní surferi,

srdečne Vás vítame na stránke Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska,
ktoré zastrešuje banícke a hutnícke spolky, cechy a bratstvá plošne po celej Slovenskej
republike  v historických  ako  aj  doteraz  činných  banských  regiónoch.  Rada  združenia
v Štítniku  28.októbra  2015 jednohlasne odsúhlasila  prijatie  troch nových spolkov a to
z Gelnice,  Prešova a Starých Hôr,  čím je teraz  evidovaných v Združení  33 členov.  Na
webovej stránke, ako aj v odbornom časopise Montanrevue Vám radi podáme informácie
o aktuálnom dianí v banských mestách a obciach, pripravovaných podujatiach a činnosti
našich spolkov, cechov a baníckych bratstiev, ich adresár a kontakty, ako aj informácie
o štruktúre Združenia, činnosti a spoločných podujatiach nášho združenia na Slovensku
a spolupráce s našimi zahraničnými partnerskými baníckymi a hutníckymi združeniami.

Hlavným  zameraním  spolkov,  cechov  a bratstiev  je  zachovanie  kultúrneho
dedičstva Slovenska v jeho jedinečnej podobe hmotných bansko-technických pamiatok,
architektúry,  dobových  baníckych  krojov  a súčasných  uniforiem  ako  aj  nehmotného
odkazu v podobe udržiavania baníckych tradícií, čiže piesní, baníckych omší, šachtágov
a podobných zvykov.  S obhliadnutím sa na banícku  a  hutnícku  históriu  viac ako 200
banských miest a obcí mnohých s niekoľkostoročnou aktívnou výrobnou činnosťou sme
oslovili  primátorov,  starostov  a poslancov  týchto  samospráv  o užšiu  spoluprácu
vyjadrenú  v  „Dohode  o porozumení“.  Verím,  že  pristúpením  banských  miest  a obcí
k uvedenému dokumentu sa ešte  zvýrazní  a vylepší  úroveň prezentácie  a zachovania
nášho  montánneho  dedičstva  u nás  aj  v blízkom  zahraničí.   Aj  v zmysle  „Dohody“
budeme  banícke  a hutnícke  dedičstvo  ako  aj  aktuálnu banskú  činnosť  približovať
odbornej i laickej verejnosti na stránkach nášho časopisu Montanrevue, ktorý aj touto
cestou priaznivcom montanistiky doporučujem.

Vážení  kolegovia,  po zimných a jarných podujatiach sme spoločnými  silami  už
hlboko aktívne začreli do nášho plánu – Kalendária 2016. Z ďalšich blízkych dôležitých
podujatí  pripravujeme  v termíne  21.-22.4.2016  v Banskej  Štiavnici  konferenciu
národných  baníckych  a hutníckych  združení  V4  „Historické  banské  cesty  v strednej
Európe“.  Následne  v dňoch  12.-13.5.2016  spoluorganizujeme  s Košickým baníckym a
hutníckym  cechom,  fakultou  BERG,  Hutníckou  fakultou  a Slovenským  technickým
múzeom v Košiciach konferenciu „Surovinová politika“, čím nabehneme na už tradičné a
frekventované jarno-letné podujatia – Ľubietová, Kremnica, Vyhne. Významný bude tiež
odborný  seminár  k 100.výročiu  ukončeniu  ťažby  a  spracovania  bridlice  v Marianke
v termíne  3.-  4.júna.  Vyvrcholením  jarného  programu  bude  účasť  na  16.európskych
baníckych  a hutníckych  dňoch  v  Příbrami  –  v termíne  10.-12.júna,  českými  kolegami
v Příbrami  organizované  ako  hlavné  tohtoročné  podujatie  partnerského  Sdružení
hornických a hutnických spolků Českej republiky, ktoré bude zároveň aj 20.stretnutím
banských miest a obcí ČR.

V plnej  príprave je tiež  9.stretnutie  banských miest a obcí  Slovenska,  ktoré  sa
bude konať v termíne 12.-14. august v Gelnici. 

Budeme  radi,  ak  Vás  webová  stránka  čo  i len  trochu  zaujme,  sme  prístupní
a ústretoví Vašim reakciám, názorom a návrhom.

Za Združenie i jeho členov Vám prajeme veľa zdaru pri montánnom bádaní a veľa
pekných zážitkov pri  potulkách  po našich baníckych  náučných chodníkoch,  lokalitách
a expozíciách  a  poznávaní zaujímavých  historických  lokalít  a pekných  príťažlivých
prírodných reliéfov baníckej krajiny.

Zdar Boh !
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