
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. Pred konaním 9.stretnutia banských miest a obcí Slovenska sme zvolali
radu  Združenia  3.8.2016  do  Vyšnej  Boce,  kde  delegáti  jednohlasne  odsúhlasili
prijatie  dvoch nových  členov  a to  Novobanského baníckeho  spolku  a Baníckeho
cechu  Horného  Spiša  so  sídlom  v Poprade-Kvetnici,  čím  sme  počtom  členov
v Združení  dosiahli  zastúpenie  35  baníckych  a hutníckych  spolkov,  cechov
a bratstiev  pôsobiacich  v banských  mestách  a  obciach  Slovenska.  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
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
s prihliadnutím na rozvoj turizmu s dosahom aj na širšie zahraničie.  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.

Milé dámy, vážení páni, semestri a firmy, určite máme ešte v živej pamäti
početné všetky veľmi zaujímavé a úspešné podujatia horúcich jarno-letných dní,
úspech  ktorých  je  samozrejme  pozitívnou  vizitkou  organizátorov,  ale  aj  nás
podporou  účasti,  za  čo  všetkým  patrí  poďakovanie.   Pripomeniem  Staré  Hory,
Kremnicu-Šturc,  Rožňavu,  Ľubietovú,  Nováky,  Marianku,  Vyhne a našu  účasť  na
Európskych baníckych a hutníckych dňoch v Příbrami.  V rýchlom kroku času si už
v tomto pokročilom čase spomíname na prípravy a priebeh 9.stretnutia banských
miest  a obcí  Slovenska  konaného v dňoch 12.-14.augusta  v Gelnici.  K zdárnemu
priebehu  prispelo  veľmi  priaznivé,  slnečné  počasie,  ale  samozrejme  hlavnou
zásluhou  bola  práca  hlavného  organizátora  Gelnického  baníckeho  spolku  za
partnerskej  spolupráce  Baníckeho  spolku  Spiš,  Baníckeho  bratstva  Smolník  –
Smolnícka  Huta,  Fakulty  BERG  TU  Košice,  nášho  Združenia  a Mesta  Gelnica.
Meradlom úspechu podujatia je aj počet registrovaných účastníkov, ktorý presiahol
700  zástupcov  zo  Slovenska,  Česka,  Poľska  a Maďarska.  Podnetné  sú  aj  Vaše
postrehy  zo  stretnutia,  ktoré  registrujeme  a verím,  že  prispejú  pri  organizácii
budúcich podobných podujatí.

September  je  tradične  mesiacom  konaní  celoštátnych  a regionálnych
baníckych dní,  čím sa zároveň končí početnosť našich letno-jesenných hlavných



podujatí,  spomedzi ktorých pripomínam Salamander v Banskej Štiavnici, Banícke
dni  v Handlovej,  účasť  baníkov  na  Vinobraní  v Pezinku.  Po  ich  absolvovaní
sústredíme  pozornosť  na  plnenie  programových  cieľov  v prezentácii  bansko-
technických pamiatok a baníckej architektúry v našom programe Slovenská banská
cesta. 

Budeme radi, ak Vás webová stránka čo i len trochu zaujme, sme prístupní
a ústretoví Vašim reakciám, názorom, návrhom a príspevkom. Sústredíme sa na
uverejnenie  správ  a príspevkov,  ktoré  sú  výsledkami  montánneho  bádania,
prezentácie  práce  a činných  expozícií  našich  členov  a prezentácie  banských
regiónov  hlavne  v oblasti  geoturizmu  ale  aj  sledovania  situácie  geologicko-
prieskumných  a činných  ťažobných  organizácií.  Radi  uverejníme  výsledky  Vašej
bádateľskej  práce  s overenými  prameňmi,  eliminujeme  prevzaté  články
a príspevky.   

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

Členom  spolkov,  cechov  a bratstiev  ako  aj  partnerským  stavovským
organizáciám   prajem  veľa  síl,  zdravia,  dobrej  nálady,  súdržnosti, priateľstva
a úspechov pri našej práci.   

Zdar Boh !

Erik Sombathy
predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska


