Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

PRÍHOVOR
predsedu Združenia
baníckych spolkov
a cechov Slovenska
»» kliknite

NAŠA STRÁNKA má ambíciu zverejňovať informácie z aktuálneho diania o baníctve na Slovensku,
jeho histórie, činnosti záujmových združení. Obraciame sa preto na všetkých, ktorí majú záujem
na vzájomnej spolupráci o kontaktovanie, organizátorov podujatí o poskytnutie informácií v
dostatočnom časovom predstihu pre zverejnenie na našom webe, poskytnutie fotografií z akcií a pod.

KALENDÁRIUM
PODUJATÍ ZDRUŽENIA
NA ROK 2016
v príprave

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O PREDPLATNOM NÁŠHO ČASOPISU MONTANREVUE
NA ROK 2016 >>>> kliknite TU.

KTO SME A AKÉ SÚ
NAŠE CIELE
ZÁKLADNÉ DOKUMENTY
stanovy, volebný poriadok,
symboly, zasady
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Združenie
výkonný výbor k 20.3.2014
členovia k 28.10.2015
DOHODY O SPOLUPRÁCI
kliknite
LEGISLATÍVA MH SR
kliknite
"ČESTNÝ SKOK CEZ KOŽU"
- stanovy
kliknite
FOTOGALÉRIE Z AKCIÍ
aktuálny počet fotografií: 351
od 1.1.-31.12.2015
INFORMÁCIE Z ROKOVANÍ
ORGÁNOV ZDRUŽENIA
kliknite
STRETNUTIA BANSKÝCH
MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
1.stretnutie ... 27.9.2008
PEZINOK
2.stretnutie ... 5.9.2009
HANDLOVÁ
3.stretnutie ... 27.-28.8.2010
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
4.stretnutie ... 26.-28.8.2011
ROŽŇAVA
5.stretnutie ... 21.-24.6.2012
BANSKÁ ŠTIAVNICA
6.stretnutie ... 6.-9.6.2013
KOŠICE
7.stretnutie ... 22.-24.8.2014
KREMNICA
8.stretnutie ... 24.-26.7.2015
BANSKÁ BYSTRICA
9.stretnutie ... 12.-14.8.2016
GELNICA
10.stretnutie ... 2017
NOVÁ BAŇA
11.stretnutie ... 2018
PEZINOK
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SEKCIA LEN PRE
ČLENOV ZDRUŽENIA
kliknite »» pre prístup
AKTUÁLNE z 14.1.2016:
VYHLÁSENIE VOLIEB v zmysle
stanov Združenia, rokovania
Rady združenia z 28.10.2015 v
Štítniku a poverenia Výkonného
výboru vyhlasujem voľby do
štatutárnych orgánov
Združenia, ktoré sa uskutočnia
na riadnom Valnom
zhromaždení dňa 17. marca
2016 (štvrtok) so začiatkom o
10.00 hodine v prednáškovej
aule Strednej priemyselnej
školy Samuela Mikovíniho,
Akademická 11, Banská
Štiavnica.

NOVINKY NA STRÁNKE
Chronologický prehľad zmien
a doplnení na našej stránke

»» viac

Vydarená replika
stredovekého baníckeho
kahanca, tzv. palčáku

Aktuálne číslo
MONTANREVUE
č.4/2015!

GALÉRIA VYZNAMENANÝCH

kliknite
LINKY
Slovensko, zahraničie

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

Zapojte sa do projektu "WANDER BOOK" a "WANDER CARD"
a propagujte banské pamiatky mesta/obce/regiónu a montanistické
zaujímavosti!
Viac informácii o projekte nájdete na www.wander-book.com
Ako funguje projekt Turistické vizitky/Turistický denník >kliknite TU.

BANÍCTVO V MALÝCH
KARPATOCH - stručný
sprievodca...!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
aktuálne číslo,
archív vydaných čísiel,
tiráž
MIMORIADNE PRÍLOHY
bedeker, 2010
propagačno-informačný
špeciál, 2011
adresár baníckych spolkov a
cechov ČR a SR, 2012
adresár baníckych spolkov a
cechov ČR a SR, 2014

http://www.zbsc.eu/
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adresář hornických,
hutnických a jim příbuzných
spolkú, cechú a organizací...
2015
ŠÉFREDAKTOR
kliknite
REDAKČNÁ RADA
kliknite
OSTATNÉ
harmonogram vydaní,
pokyny pre autorov,
predplatné na rok 2016,
inzercia

RÔZNE
OSOBNOSTI BANÍCTVA NA
SLOVENSKU
Jozef Karol Hell,
Samuel Mikovíni,
BANSKÉ MESTÁ A OBCE
SLOVENSKA
kliknite
PAMÄTNÍKY OBETIAM
BANSKÝCH NEŠŤASTÍ NA
SLOVENSKU
Handlová, Hodruša,
Rudňany, Šturec, Veľký Krtíš
BANÍCKE PIESNE
Banícky stav, Zdar Boh hore
BANSKÉ, HUTNÍCKE,
MINERALOGICKÉ MÚZEÁ
A EXPOZÍCIE

Slovensko, Česká republika
DO VAŠEJ KNIŽNICE
knihy,brožúry,DVD,mapy...

POZVÁNKA K NÁVŠTEVE

Do projektu sa doposiaľ zapojili tieto subjekty s banskými a montanistickými expozíciami:
Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici (6 vizitiek), Liptovské múzeum v Ružomberku (2 vizitky), Banícke
múzeum v Gelnici (1 vizitka) a Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí a miniexpozícia ťažby
a spracovania bridlice v Marianke (2 vizitky), Banská klopačka v Prešove (1 vizitka) - kliknite TU.

Neváhajte a pridajte sa !

SLOVENSKÁ BANÍCKA A HUTNÍCKA HISTÓRIA NA GOOGLE EARTH MULTIMEDIÁLNY SPRIEVODCA BANSKÝM TURIZMOM -

tu.

tu.

BANSKÉ, HUTNÍCKE, MINERALOGICKÉ MÚZEÁ A EXPOZÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
- kliknite TU.

FOTO NA 4.TÝŽDEŇ

ZO ZAHRANIČIA
Jak se těží uhlí v Dole Darkov
u Karviné

Ostrava otvorila mimoriadnu
pamiatku - vysoké pece

Aj fotografia od Vás
môže byť na tomto mieste.
Kontaktujte nás!
DO VAŠEJ POZORNOSTI

Ráj permoníků na Dole Kukla
v Oslavanech

SKRÁTENÁ VERZIA DVD
"Šachta Ludovika
na Španej Doline
- Pohľad späť"
kliknite na obal. stranu

DISKUSNÉ FÓRUM
Vyjadrite svoj názor na
aktuálne témy!
»» kliknite

Z NÁŠHO ARCHÍVU
Hľadáte niektoré z
podujatí alebo staršie
príspevky?
»» kliknite

PLNÚ VERZIU DVD
si môžete objednať - tu.

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

NAŠE MÚZEUM MEDI, ŠPANIA DOLINA!

BANSKÝ SKANZEN HNILČÍK!
POZNÁTE TÚTO
LEGENDÁRNU FIGÚRKU
V POSTAVIČKE BANÍKA ?
Jasné, je to I.....K !

< Január 2016 >
Po Ut St Št Pi So
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23

Ne
3
10
17
24
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25 26 27 28 29 30 31
KONTAKTUJTE NÁS!

Máte otázku, návrh alebo
pripomienku? »» kliknite

Bližšie informácie - kliknite!

Bližšie informácie - kliknite!

MEDVEDIA ŠTÔLŇA V ŽIARSKEJ DOLINE!

ŠTÔLŇA ANDREJ V KREMNICI!

PREZENTÁCIA
OBCE ŠPANIA DOLINA
kliknite na obr.

AKTUÁLNE POČASIE

Bližšie informácie - kliknite!

Bližšie informácie - kliknite!

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH!

BRIDLICOVÁ ŠTÔLŇA, MARIANKA!
VÝVOJ CENY DRAHÝCH
KOVOV - burza New York
zlato, striebro, platina
v USD/1 trojská unca
1 trojská unca=31,1045 gr.

Bližšie informácie - kliknite!

Bližšie informácie - kliknite!
automatický update
počas otvorenia burzy

PREVODNÍK MIEN
- podľa aktuálnych
výmenných kurzov

ŠABLÓNY SPRÁVNEHO
TVARU BANÍCKEHO ZNAKU !

PÁN PREDSEDA, MÁTE SLOVO ...
MUDr. Andrej Sitár
majster Baníckeho bratstva "Herrengrund" - Špania
Dolina
»» viac...

OFICIÁLNY TRAILER K FILMU "THE 33" !
Snímka vznikla podľa skutočného príbehu 33
baníkov, ktorí boli v roku 2010 69 dní uväznení
v zavalenej podzemnej bani na severe Čile.

Jozef Mišuta
predseda Malokarpatského baníckeho spolku
v Pezinku »» viac...
doc.PhDr. Ján Sand, PhD.
predseda Spolku Permon Marianka
»» viac...
Ing. Ján Ihring
predseda Handlovského baníckeho spolku
»» viac...
Ing. Štefan Molčík
predseda Gemerského baníckeho spolku "Bratstvo",
Rožňava »» viac...
Ing. Richard Kaňa
predseda Banskošiavnicko-hodrušského baníckeho
spolku »» viac...
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Stiahnite si šablónu znaku
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Stiahnite si šablónu znaku
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VIETE, ŽE...
20. stretnutie banských
a hutníckych miest Českej
republiky sa uskutoční
10.-12.6.2016
v Příbrami a súčasne ako
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16. európsky deň baníkov
a hutníkov.

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

od roku 2011 je 10.
august pamätným dňom
Slovenskej republiky Deň obetí banských
nešťastí?

Ing. Ivan Lepeň
predseda OZ Eisenbach Vyhne
»» viac...
Ing. Marek Kuzma
predseda OZ Štítnická Concordia
»» viac...
Ing. Vladimír Čech
predseda Baníckeho spolku Spiš
»» viac...

od 7.7.2007 je Združenie
baníckych spolkov a cechov
Slovenska členom Združenia
európskych baníckych a
hutníckych spolkov (VEBH)?

Vo filme v réžii Patricie Riggen sa ako jeden z
baníkov predstaví Antonio Banderas. Herecké
obsadenie dopĺňajú Juliette Binoche, Cote de Pablo,
Rodrigo Santoro či James Brolin. Snímka sa má do
amerických kín dostať 13. novembra. V Čile ju do kín uvedú
už 6. augusta.
Trailer si prehliadnite - TU.

v roku 2006 bolo založené
Sdružení hornických a
hutnických spolků ČR?
27.9.2008 na 1.stretnutí
banských miest a obcí
Slovenska v Pezinku,
bol Združeniu udelený
ČESKÝ PERMON?
»» viac
27. júla 2010
vydala Slovenská pošta, a.
s., poštovú známku
v nominálnej hodnote
0,60 € s podobizňou
sv.Klimenta?

13. decembra 2011 vydala
Slovenská pošta, a. s.,
poštovú známku
v nominálnej hodnote
1,60 € v edícii UMENIE:
Tabuľová maľba Metercie z
Rožňavy?

v ankete, ktorú organizovala
Slovenská pošta, a. s., v
spolupráci so Zväzom
slovenských filatelistov, bola
táto známka vyhlásená za
najkrajšiu slovenskú
poštovú známku roka
2011 ?

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

VYBERÁME Z AKTUÁLNYCH TLAČOVÝCH SPRÁV NA INTERNETE

http://www.zbsc.eu/

Slovenská pošta, a. s.,
vydala dňa 11. 10. 2013
poštovú známku „Ochrana
prírody: Slovenské minerály
– Žezlový kremeň zo
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27.8.2015: B. ŽEC: Slovensko je uránovou veľmocou a krajinou magnezitu
Nemôžeme očakávať, že podmienky pre nájdenie ropy a zemného plynu sú na Slovensku také vhodné,
aby sme sa stali v budúcnosti krajinou šejkov, hovorí B. Žec. - pokračovanie.

27.8.2015: Štilbačská meď bola vyhľadávanou obchodnou značkou
HENCLOVÁ. Obec Henclová je sekundárne sídlo, ktoré vzniklo na mieste zaniknutej osady Tichý Potok,
nemecky Stillbach, starobylého osídlenia baníkov a uhliarov. - pokračovanie.
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Šobova“ s nominálnou
hodnotou 0,60 € a Drahý
opál z Dubníka“ s
nominálnou hodnotou
0,60 €.

NAŠI PARTNERI

26.8.2015: Geológ: Nevyužité geotermálne vrty na Spiši sú hazardom
Geológ JOZEF DANIEL pracoval 42 rokov vo firme Uranpres v Spišskej Novej Vsi, ktorá zabezpečovala
komplexné dodávky bansko-stavebných, geologických a vrtných prác. V súčasnosti je v dôchodku. Aktívne
však prispieva článkami z oblasti geológie v odborných časopisoch. Redakcia Novín Spiša sa s ním
porozprávala o geotermálnych vodách Spiša a možnostiach ich využitia v cestovnom ruchu. - pokračovanie.

15.8.2015: Levoča má v podzemí ukryté tajomstvo
LEVOČA. Levoča bola dlhé storočia najvýznamnejším mestom Spiša, centrom obchodu, remeselnej výroby
a administratívnym strediskom. Mesto však nemôžeme označiť za banské vzhľadom na polohu a geologickú
stavbu jej okolia, ktorá vylučuje výskyt bohatších ložísk nerastov. - pokračovanie.

8.8.2015: Prakovce so strojárskym priemyslom mali aj rudné bane
Baníctvo na Spiši patrilo v minulosti medzi najrozšírenejšie odvetvie. Fotograf Miloš Greisel z obce Hnilčík
(okres Spišská Nová Ves) doposiaľ navštívil okolo 80 banských štôlní v spišskom regióne. My vám prinášame
v tejto rubrike zábery najzaujímavejších baní Spiša. - pokračovanie.

25.7.2015: Škóti premenili starú uhoľnú baňu na raj na Zemi
EDINBURGH - Pozerať sa na 22 hektárov veľkú plochu v škótskych Lowther Hills nebolo donedávna veľmi
príjemné. Tamojšej rozprávkové krajine boli nevyužívané uhoľné bane tŕňom v oku, preto sa s tým rozhodol
Vojvoda Buccleuhu a architekt Charles Jencks niečo urobiť. - pokračovanie.

25.7.2015: Stará Voda sa preslávila hutou na medenú rudu
STARÁ VODA. Stará Voda patrila do chotára banského mestečka Švedlár a preslávila sa najmä hutou na
medenú rudu, ktorú v 18. storočí postavil a vlastnil štát (teda erár – rakúsko–uhorská monarchia) a ktorá
bola súčasťou smolníckeho mediarskeho podniku (bola komorským statkom). - pokračovanie.

19.7.2015: Izabela a Amália boli nádejou na objavenie rudných žíl
Baníctvo na Spiši patrilo v minulosti medzi najrozšírenejšie odvetvie. Fotograf Miloš Greisel z obce Hnilčík
(okres Spišská Nová Ves) doposiaľ navštívil okolo 80 banských štôlní v spišskom regióne. My vám prinášame
v tejto rubrike zábery najzaujímavejších baní Spiša. - pokračovanie.

8.7.2015: Ministerstvo o ťažbe na Jahodnej: Memorandum je nevykonateľné
Rezort od dokumentu doposiaľ neodstúpil napriek opakovaným výzvam. Vraj to nie je potrebné. KOŠICE.
Ministerstvo hospodárstva považuje memorandum o spolupráci so spoločnosťou European Uranium
Resources (EUU), ktorá plánovala ťažbu uránu v oblasti Jahodná pri Košiciach, za nevykonateľný dokument
bez nutnosti odstúpiť od neho. - pokračovanie.

6.7.2015: Ochranári žiadajú stop ťažbe na Jahodnej
Podľa nich je memorandum s European Uranium Resources v rozpore so zákonom aj s ústavnými právami
občanov. KOŠICE. Na ministra hospodárstva Vazila Hudáka sa obrátila Základná organizácia Košice 2013
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny. - pokračovanie.

4.7.2015: Baňa v Nižnej Slanej mohla podľa bývalého riaditeľa fungovať naďalej
V pondelok 1. júla ubehlo presne 40 rokov od spustenia ťažby v bývalom závode Siderit pri obci Nižná
Slaná. Po predčasnom ukončení ťažby v roku 2008 ostali obyvatelia okolitých obcí bez práce. Podľa slov
bývalého riaditeľa Sideritu ťažba v Nižnej Slanej mohla ešte niekoľko rokov pokračovať. - pokračovanie.

19.6.2015: Poráčska baňa je poslednou dedičkou tradície rudného baníctva v regióne
Baníctvo na Spiši patrilo v minulosti medzi najrozšírenejšie odvetvia. Fotograf Miloš Greisel z obce Hnilčík
(okres Spišská Nová Ves) doposiaľ navštívil okolo 80 banských štôlní v spišskom regióne. My vám prinášame
v tejto rubrike zábery najzaujímavejších baní Spiša. - pokračovanie.

7.6.2015: Bridlicová revolúcia v Európe nebude
Revolúcia v ťažbe bridlicového plynu na americký spôsob sa v Európe neuskutoční. Britskej stanici BBC to
povedal šéf Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) Jerome Ferrier. - pokračovanie.

6.6.2015: Štôlňa Terézia patrí medzi najcennejšie na Spiši
Baníctvo na Spiši patrilo v minulosti medzi najrozšírenejšie odvetvia. Fotograf Miloš Greisel z obce Hnilčík
(okres Spišská Nová Ves) doposiaľ navštívil okolo 80 banských štôlní v spišskom regióne. My vám prinášame
v tejto rubrike zábery najzaujímavejších baní Spiša. - pokračovanie.

7.5.2015: Najväčšie banské nešťastie na Slovensku: Pre výbuch v Handlovej padli
tresty
Trojicu zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. samosudca
Okresného súdu v Prievidzi Pavol Bielik uznal za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia v kauze
tragického výbuchu v bani v Handlovej. - pokračovanie.

16.4.2015: Ministerstvo nepovolí prieskum ložísk uránu pri Košiciach
Ministerstvo životného prostredia definitívne nepredĺži povolenie na prieskum ložísk uránu v lokalite
Jahodná-Kulišková pri Košiciach. Novinárov o tom dnes informoval minister životného prostredia Peter Žiga. pokračovanie.

23.2.2015: Baňa Dolina prepúšťa, ťažba uhlia končí
VEĽKÝ KRTÍŠ. Baňa Dolina vo Veľkom Krtíši definitívne končí. Na tunajší úrad práce nahlásili hromadné
prepúšťanie. S ťažbou hnedého uhlia tu skončia ku dňu 31. mája. Baňa je už niekoľko rokov v útlme. Už
trikrát im štát predĺžil ťažbu. - pokračovanie.

18.2.2015: Ministerstvo zastavilo prieskum uránu na Jahodnej
Po rokoch váhania zo strany štátu dostal prieskum uránu na východe Slovenska stop. Ministerstvo
životného prostredia nevyhovelo žiadosti firmy Ludovika Energy o predĺženie lehoty na prieskum ložísk uránu
na Jahodnej pri Košiciach do roku 2025. - pokračovanie.

12.2.2015: Rekonštruujú Starý zámok, obnovy sa konečne dočká aj Pracháreň
Obnova by mala návštevníkom sprístupniť nové zaujímavé priestory, ktoré sú pre nich v súčasnosti
uzavreté. BANSKÁ ŠTIAVNICA. V Banskej Štiavnici pokračujú práce na oprave Starého zámku, s ktorými
Slovenské banské múzeum začalo v januári. - pokračovanie.

2.2.2015: Baňa Dolina končí, na jar prepustí posledných baníkov
Z ložiska, ktoré má vyše 160-ročnú históriu sa vyťažilo približne 36 miliónov ton hnedého uhlia. VEĽKÝ
KRTÍŠ. Hromadné prepúšťanie 34 baníkov a zamestnancov Bane Dolina vo Veľkom Krtíši nahlásili na
tamojšom úrade práce. Prepúšťanie sa má realizovať v čase od 13. februára do 31. marca 2015. pokračovanie.
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1.2.2015: ROZHOVOR: M. TRÉGER: Štát prichádza pri ťažbe nerastov o miliardy eur
Slovensko má ukryté v zemi nerastné bohatstvo v hodnote rádovo desiatok miliárd eur, no štát z neho
získava len omrvinky. Bratislava 1. februára (TASR) - Najcennejším ložiskom je mastenec v Gemerskej
Polome s využiteľnými zásobami takmer 85 miliónov ton. - pokračovanie.

1.2.2015: Poľský sen o plyne z bridlíc sa rozplýva, vzdáva to aj Chevron
Americký ťažobný koncern Chevron Corporation ukončí prieskum ložísk bridlicového plynu v Poľsku.
Oznámilo to vedenie firmy. - pokračovanie.

HLAVNÁ STRÁNKA NÁŠHO WEBU vo formáte PDF: k 28.12.2013 - tu , k 5.1.2014 - tu , k 3.1.2015 - tu.

Kováčske Vianoce 2015, Ybbsitz (Rakúsko), 19-.20.12.2015

Ybbsitz je malebné mestečko v Rakúsku. Minulého roku sa tam konali už 18-te
Ferraculum - Schmiedeweihnacht – Kováčske Vianoce. Je to medzinárodná súťaž kováčov a
zo Slovenska sa ich zúčastnili štyria kováči, medzi nimi kováč zo Štítnika – Dušan
Klimo/Perunis/. Okrem neho bol s ním predseda združenia Štítnická Concordia Marek
Kuzma a predseda združenia Slovenská železná cesta, Gabriel Kunhalmi. Účasť bola vysoká
– 30 kováčov z Nemecka, Poľska, Slovenska, Česka, Ukrajiny a Rakúska. Prostredie je
historicky veľmi zaujímavé – v Ybbsitzi boli hámre, podobné ako v Medzeve a obe mestečká
boli v istom období 18. storočia konkurenti – zhotovovali tam tie isté, alebo podobné výrobky (rýle, motyky,
hasičské sekery, horolezecké skoby, pikle a pod.) - pokračovanie.

Ing. Eduard Müncner v Sieni slávy baníctva Spiša, Spišská Nová Ves,
15.12.2015

15. december 2015 bol v multicentre Barborka mimoriadne slávnostný. Banícky spolok
Spiš uskutočnil poslednú akciu v roku 2015. Poslednej tohtoročnej akcií sa zúčastnili
významní hostia, najmä však manželka Ing. Müncnera, ako i jeho dve dcéry - pokračovanie.
Fotogaléria - kliknite.

Ocenenie Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, 15.12.2015

Bratislavský samosprávny kraj na slávnostnom galavečere 15.12.2015 v bratislavskom
divadle Aréna odovzdal "Ocenenia BSK za rok 2015". Ocenenia sú prejavom vďaky a úcty
osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho
občanov. V tretej kategóriou ocenení Bratislavského samosprávneho kraja bol "Pamätným
listom predsedu BSK" ocenený Malokarpatský banícky spolok v Pezinku s ôdôvodnením:
"vznikol ako priamy pokračovateľ "Historického baníckeho spolku". Podieľa sa na udržiavaní
starých baníckych tradícií v Malokarpatskom regióne. Spolok za pomoci sponzorov
sprístupnil „Náučný banský chodník“. Cenu prevzal predseda spolku Štefan Granec a predseda Barbora n.o. Jirko
Vitáloš.
Fotografie - Štefan Granec, koláž zostavil Jozef Kráľ - kliknite.

Členovia MBS v Českom Krumlove, 4.12.2015

Na pozvanie Baníckeho spolku v Českom Krumlove sa Malokarpatský banícky spolok
Pezinok zúčastnil na svätobarborských dňoch dňa 4.12.2015. Za večerného fakľového
sprievodu ktorý sa pohol z námestia až na zámok do krásnej jazdiarskej sály, kde sa konal
šachtág. Za účasti viacerých baníckych spolkov z ČR, sa pezinskí baníci nestratili. Akcia bola
veľmi úspešná a tešíme sa na na najbližšie stretnutia. Text: Štefan Granec
Fotogaléria (autor foto: Štefan Granec) - kliknite.

Banícka ofera, Smolník, 29.11.2015

Dňa 29.novembra 2015 sa Banícky spolok Bratstvo Smolník - Smolnícka Huta zúčastnil
na baníckej ofere v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Smolníku. Zároveň bolo vysvätenie
zreštaurovaného hlavného oltára.
Fotogaléria (autor foto: Jarmila Kolesárová) - koláž zostavil: Jozef Kráľ - kliknite.

Barborská slávnosti 2015, Spišská Nová Ves, 28.11.2015

Zborový spev a stovka návštevníkov zaplnili dňa 25. novembra 2015 priestory
koncertnej sály Reduty, kde Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pripravilo
regionálnu súťažnú prehliadku speváckych zborov „Spišské zborové dni“. Súťažilo sa aj o
získanie putovnej baníckej karbidky Baníckeho spolku Spiš - pokračovanie.
Fotogaléria - kliknite.

Otvorenie "Baníckej expozície", Pezinok, 28.11.2015

Dňa 28. 11. 2015 bola v Pezinku slávnostne otvorená Banícka expozícia, ktorú
vybudovali naši priatelia z Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok. Otvorenia sa
zúčastnili zástupcovia baníckych spolkov zo Slovenska a predseda Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska Erik Sombathy. Pásku slávnostne prestrihli predseda
Malokarpatského baníckeho spolku Štefan Granec, viceprimátor mesta Pezinok Miloš Andel
a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta. Expozícia obsahuje
výstavu minerálov hornín a skamenelín, banskej techniky, pomôcok a svietidiel a ukážku
banskej dobývky, šachty a násypníka s banskými huntíkmi. Súčasťou expozície je aj malá knižnica.
Fotogaléria (autor foto: Štefan Granec) - kliknite.

Udelenie pamätnej medaily BŠHBS, Svätý Anton, 6.11.2015

V priestoroch kaštieľa vo Svätom Antone, jeho riaditeľ Marian Číž, udelil
Banskoštiavnicko-hodrušskému baníckemu spolku pamätnú medailu pri príležitosti 25.
ročníka Celoslovenských poľovníckych slávností Dní sv. Huberta. Medailu za spolok prevzal
Ing. Milan Durbák.
Fotogaléria (autor foto: Lubomír Lužina) - kliknite.

Výstava "Hodrušské hlbiny", Leoben (Rakúsko), 12.10.2015

V rámci podujatí z príležitosti výročia 175. rokov baníckeho školstva v Rakúsku a
Montanuniversität Leoben, sa konala vernisáž výstavy "Hodrušské hlbiny". Výstava potrvá
do 26. októbra 2015.
Fotogaléria (autor foto: Lubomír Lužina) - kliknite.

Akademici 2015, Banská Štiavnica, 9.-10.10.2015

V priestoroch Radnice mesta Banská Štiavnica a baníckej krčmy sa konalo každoročné
už 5. stretnutie banských inžinierov - veteránov pri príležitosti výročnej akcie "Akademici v
Banskej Štiavnici 2015".
Fotogaléria (autor foto: Lubomír Lužina) - kliknite.

Členovia MBS v Pezinku v Stráži pod Ralskem, ČR, 9.-11.10.2015

Členovia MBS v Pezinku v dňoch 9.- 11.10. 2015 navštívili Hornický spolek Stráž pod
Ralskem. Priamo na námestí sme stretli predsedu spolku Ing. Jána Holinku s dalšími dvomi
členmi - Pavlom Virágom a Miroslavom Janoškom, ktorí nás tri dni sprevádzali zákutiami
banskej činnosti v okolí Stráže pod Ralskem - pokračovanie.
Fotogaléria - kliknite.
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Vinobranie 2015, Pezinok, 20.9.2015

V Pezinku sa konalo tradičné vinobranie na ktorom sa zúčastnili aj členovia z
Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, svojou účasťou ich podporili aj kamaráti z
Českej republiky (spolky zo Stříbra, Příbrami, Chodova, Stonavy a Hornej Suchej), Poľskej
republiky - Jastrabie, vedení predsedom pánom Grochnovskim a zástupca expredseda z
Rakúskeho baníckeho združenia, p. Szalzman. Zo slovenských spolkov sa zúčastnili naši
priatelia a kamaráti z Kremnice a Banskej Štiavnice. Všetky zúčastnené spolky sa zúčastnili
alegorického sprievodu. Už teraz sa tešíme sa na budúci rok. Fotogaléria - kliknite.

Deň baníkov, energetikov a geológov 2015, Spišská Nová Ves, 12.9.2015

Tohtoročný Deň baníkov sa konal 12. septembra 2015. Banícky spolok Spiš si v
posledných rokoch za miesto baníckych dní zvolil Novoveskú Hutu. Osada s dnešným
názvom Novoveská Huta sa prvýkrát písomne spomína v roku 1383. Spája sa s mestom
Spišská Nová Ves, hlavne s rozvojom baníctva, hutníctva, hospodárením v mestských
lesoch a známymi Novoveskými kúpeľmi. Novoveská Huta má svoju bohatú banícku
tradíciu. Je to obec piatich druhov banskej činností : medenorudné a železorudné baníctvo,
sírany (sadrovec, anhydrit ), uránové rudy a stavebný kameň. - pokračovanie.
Fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel) - kliknite.

Svätá omša za zosnulých a žijúcich baníkov a ich rodiny, Dúbrava,
30.8.2015

Posledná augustová nedeľa je sa už tradične významná tým, že v objekte bývalých
Rudných baní Dúbrava sa koná svätá omša za zomrelých a žijúcich baníkov a ich rodiny.
Tento rok sa uskutočnila po piaty krát. Obyvatelia okolitých obcí prevažne z Dúbravy,
Ĺubele, Lipt. Klačian a okolia si v tento deń spomínajú na svojich blízkych. Vždy ide o
krásny duchovný zážitok a ľudia sa snažia dodržať tradíciu so spomienkou na banícku
minulosť. Týmto ďakujeme všetkým, ktorý pomohli uskutočniť túto významnú udalosť.
Fotografie: 1, 2.

Deň obetí banských nešťastí na Slovensku, Banská Štiavnica, 10.8.2015

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Mesto Banská Štiavnica usporiadali
10.8.2015 pietne podujatie pri príležitosti "Dňa obetí banských nešťastí na Slovensku" pri
štôlni Glanzenberg.
Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite.

18. Náckov Štiavnický pochod, Banská Štiavnica, 31.7.2015

V piatok podvečer 31. júla, presne na meniny nášho Nácka, sa o 19:00 konal už 18.
ročník Náckovho štiavnického pochodu. Tak ako každý rok aj teraz bol zahájený
zaspievaním baníckej hymny členmi Štiavnického baníckeho spevokolu, úvodným slovom
tajomníka spolu Ing. Durbáka a následne oficiálnym otvorením predsedom
Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku Ing. Richardom Kaňom. S potešením sme
privítali aj delegáciu Baníckeho cechu Dolina z Veľkého Krtíša pod vedením podpresedu
cechu Stanislava Petrůja - pokračovanie.
Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite.

Seminár „Baníctvo v Štefultovskej doline“, Banská Štiavnica - MČ
Štefultov, 26.7.2015

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Slovenský zväz záhradkárov Štefultov
spoločne zorganizovali seminár „Baníctvo v štefultovskej doline“ pri príležitosti 600. výročia
prvej písomnej zmienky o Štefultove (1415 – 2015). Programom seminára bolo niekoľko
prednášok, prezentácia modelu úpravníckeho zariadenia rúd – stupy vo dvore Domu
záhradkárov, a otvorenie trvalej expozície dokumentov o baníctve v Štefultovskej doline.
Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite.

Odhalenie pamätnej tabule, Banská Štiavnica, 20.7.2015

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok zorganizoval slávnostné odhalenie
pamätnej tabule Jozefovi Vašárymu, stredoškolskému profesorovi slovenskej literatúry,
známemu ľudovému rozprávačovi a autorovi Nácka zo Štiavnice.
Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite.

Požehnanie kríža sv. Barbory, patrónky baníkov, Gelnica, 27.6.2015

Rok priprav na 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska v Gelnici v roku 2016 sa
začal v sobotu 27.6.2015 o 10.30 hod., kedy sa uskutočnilo požehnanie križa sv. Barbory patrónky banikov, architektov, matematikov a detí.
Za účasti zástupcov gréckokatolíckej, rimskokatolíckej a evanjelickej cirkvi, baníckych
spolkov zo Švedlára, Smolnika, Mníška nad Hnilcom a Gelnice i organizácii Live aid
international, Priateľov Jakubskej cesty OZ, Fraternity Jeruzalem a OZ Barborka bola
slávnosť otvorená básňou „Život banika“ v nemčine a slovenčine. V príhovoroch zaznel
odkaz baníkov 800-ročnej histórie a historicky prierez histórie baní celého okresu Gelnica. Modlitbou za každô
cirkev a každô narodnosť i baníckym požehnaním svätého križa Barbory zakončili usporiadatelia tento sviatok nad
amfiteátrom Gelnica. Podujatie bolo súčasťou programu V. dňa rodiny, ktorý v popoľudňajších hodinách
pokračoval pri kaplnke „Na Thurzove“ neďaleko Bane Jozef. Deň rodiny sa tento rok konal v máji a júni na 57
miestach Slovenska.
Text a fotogaléria (autor fotografií: Dr. Gerhard Weag) - kliknite.

Prijatie primátorom mesta, Pezinok, 24.6.2015

Členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku dňa 24.6.2015 prijali pozvanie
od primátora Mesta Pezinok, p. Olivera Solgu, ku dňu Pezinských baníkov. Zároveň si
pripomenuli 676 rokov prvej písomnej zmienky o pezinskom baníctve. Pri tejto príležitosti
ocenení štyria jubilanti spolkovým vyznamenaním Jozefa Enzlera. Po oficiálnej časti sa
konalo príjemné spoločenské posedenie.
Niekoľko fotografií zo stretnutia - kliknite TU.

Malokarptaský banícky spolok v Pezinku na 19. stretnutí banských miest
a obcí ČR, Havířov, 20.6.2015

MBS v Pezinku sa v dňoch 19.6.-21.6.2015 zúčastnil na 19. stretnutí banských miest a
obcí ČR. Mali sme jednu s najväčších delegácii zo Slovenska. Program a sprievod bol
spojený s „Dňom kvetov“. Alegorické výzdoby na jednotlivých vozoch boli nádherne.
Počasie nám tiež vyšlo. Stretli sme sa tam zo super priateľmi. Pezinský spolok navštívil
okrem iného aj baňu Jeremenko. Sfárali sme do hĺbky cez 630 m. Na spiatočnej ceste
domov sme sa zastavili v meste Mikulov, kde sme navštívili zámok. Tešíme sa na ďalšie
stretnutie v ČR v roku 2016, v meste Příbram, ktoré bude organizátorom 20. stretnutia. Text: Štefan Granec,
predseda MBS v Pezinku.
Niekoľko fotografií zo stretnutia - kliknite TU.

Tohtoročné fáranie pedagógov, Handlová, 16.6.2015

Čierna diera - black hole, vo vesmíre funguje ako energetické pole, ktoré do seba
všetko stiahne a nie je z neho úniku. V Handlovej sa nachádza iná čierna diera - netočí sa
vo vesmíre, nachádza sa pod povrchom zeme, našincom je dôverne známa a ja som sa do
nej vybrala na exkurziu.
Pokračovanie - kliknite.

Vyhniansky Trnád 2015, Vyhne, 13.6.2015

OZ Eisenbach Vyhne dňa 13.6.2015 usporiadalo už po šiestykrát Vyhniansky Trnád.
Zúčastnili sa ho zástupcovia baníckych spolkov z Kremnice, Handlovej a Banskej Štiavnice.
Vyhniansky Trnád je stará už viac ako storočná banícka tradícia konaná na počesť patróna
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najväčšieho banského závodu štôlne sv. Antona Paduánskeho. Spočíva v slávnostnej
procesii a poľnej baníckej omše pred ústím štôlne. Počas procesie sprevádzala sprievod
účastníkov banícka dychovka Hodrušanka, ktorá vytvorila výbornú náladu aj po omši. Za
krásneho počasia si vyše stovky účastníkov z Vyhní a blízkeho, ale aj vzdialeného okolia
mohlo pochutnať na baníckom guláši a vyhnianskom pive. Domáci usporiadatelia ďakujú všetkým zúčastneným za
to že si našli čas a podporili oživenie niekoľko storočnej baníckej tradície vo Vyhniach. (Text: Ing. Ivan Lepeň,
predseda OZ Eisenbach)
Fotogaléria (autor fotografií: Ivan Čillík) - kliknite.

5.ročník Uhoľnej stopy, Nováky, 13.6.2015

V roku 1940 bol 14. júna z Bane I (v tom čase Baňa Rudolf) vytiahnutý pozemnou
lanovkou prvý vozík uhlia z Nováckeho ložiska. Toto si pripomínajú členovia Spolku
priateľov Bane Nováky, organizovaním turistického pochodu po Náučnom baníckom
turistickom chodníku. Pochod bol pomenovaný UHOĽNÁ STOPA.
Poznámka: príspevok z akcie pripravujeme do Montanrevue č.3/2015.
Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Augustín Machata) - kliknite.

Slávnostné podujatie "Posledné ZDAR BOH", Veľký Krtíš, 12.6.2015

Baňa Dolina, a.s. v spolupráci s Baníckym cechom Dolina usporiadali slávnostné
podujatie „Posledné ZDAR BOH“ pri príležitosti ukončenia ťažby hnedého uhlia v Bani
Dolina.
Poznámka: príspevok z akcie pripravujeme do Montanrevue č.3/2015.

Prijatie absolventov primátorkou mesta, Banská Štiavnica, 30.5.2015

V poslednú májovú sobotu tohto roku prijala primátorka mesta Banská Štiavnica pani
Mgr. Nadežda Babiaková v starobylej radnici absolventov Priemyselnej školy baníckej z
odboru "otvárka a ťažba rudných ložísk", pri príležitosti 60 rokov od ukončenia školy.
Medzi absolventmi boli členovia baníckych spolkov a cechov: zo Sloviniek Július Moncoľ a
Ján Stajsko, z Rudňan Fratišek Štefkovič, z Banskej Bystrice Jozef Žarnovičan a z Banskej
Štiavnice Jozef Osvald alias „štiavnický Náco". (foto účastníkov stretnutia pred budovou
mestského úradu - autor: František Štefkovič, člen VV BC Rudňany - pre zväčšenie kliknite
TU. ).

4. Ľubietovský banícky a hutnícky deň, Ľubietová, 30.5.2015

Obec Ľubietová, OZ Libetha-Ľubietovský banícky a hutnícky spolok pod záštitou
Združenia baníckych spolkov acechov Slovenska usporiadili už v poradí 4. Ľubietovský
banícky a hutnícky deň. Podujatie svojou účasťou podporili zástupcia viacerých baníckych
spolkov a cechov zo Slovenska a pozvaní hostí.
Niekoľko fotogalérií z podujatia - kliknite TU.

Odhalenie pamätnej tabule A.L.Ruprechtovi, Banská Štiavnica, 28.5.2015

V rámci programu odborného seminára "Život a dielo profesora Banskej akadémie
Antona Leopolda Ruprechta (1748-1814)" bola tejto významnej osobnosti odhalené
pamätná tabuľa na nádvorí Belházyovského domu v Banskej Štiavnici.
Fotogaléria (autor fotografií: Ľubomír Lužina) - kliknite.

Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta,
Smolník, 23.5.2015
Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Bratstvo Smolník - Smolnícka Huta, sa konalo
dňa 23.5.2015 o 15,00 hod. v Alžbetinom dome v Smolníku.
Fotogaléria (autor fotografií: Jarmila Kolesárová) - kliknite.

V Marianskom údolí žiarili svetielkujúce minerály, Marianka, 16.5.2015

Pod záštitou Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska sa po prvýkrát Spolok
Permon Marianka zapojil do celoueurópskeho podujatia „Noc múzeí a galérií 2015“.
Podujatie sa konalo v sobotu 16. mája 2015 od 20.00 – 22.30 hod. v priestoroch
miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke – najmenšej expozícii baníctva na
Slovensku. Miniexpozícia je umiestnená v povrchovej časti jediného zachovaného starého
banského diela z ťažby bridlice na Slovensku
bližšie informácie.

Fotogaléria (autori fotografií: I.Paška, E. Bachledová, J. Madarás) - kliknite.

Valné zhromaždenie Slovenskej železnej cesty, Zemplínske Hámre,
6.5.2015

Dňa 6. mája t.r. konalo sa valné zhromaždenie združenia Slovenská železná cesta
(SŽC) v Zemplínskych Hámroch. Možno menej známe centrum, ale boli tu bane, tavenie
železa a odlievanie a tu boli odliate sochy Herkula – pekné dielo, ktoré zdobí park kaštieľa v
Snine. Za miesto valného zhromaždenia vybrali predstavitelia združenia preto, lebo obec
získala finančné prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu na stavby
pripomínajúce železiarstvo a históriu obce.
Rokovania sa okrem zástupcov členov SŽC zúčastnil aj predseda Združenia baníckych spolkov a cechov
Slovenska (ZBSC) Ing. Erik Sombathy, starosta Zemplínskych Hámrov JUDr. Zaremba a manažérka projektu Ing.
Galandová - bližšie informácie. (Text: Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc.)
Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Karol Tomány) - kliknite.

Otvorenie sezóny 2015, Marianka, 11.4.2015

Za účasti početnej verejnosti Spolok Permon Marianka otvoril turistickú sezónu 2015
pred Miniexpozíciou bridlice v Marianskom údolí. Súčasťou programu bolo uvedenie do
života dvoch publikácií "Sprievodca sandbersko-pajštúnskym geoparkom" a "Svet ukrytý v
podzemí". V rámci programu publikácie predstavili ich autori. Po oficiálnej časti stretnutia
využili desiatky záujemcov možnosť návštevy doplnenej miniexpozície bridlice.
Fotogaléria v príprave.

Valné zhromaždenie GBS Bratstvo Rožňava, 27.3.2015

Samotnému VZ predchádzala milá udalosť, a to slávnostné uvedenie publikácie
Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Gemeri. Pokrstili ju:
baníckym fokošom - predseda GBS Bratstvo Ing. Štefan Molčík; baníckym móresom – Mgr.
Jozef Csobádi, bývalý riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave.
Po voľbe komisií správu o činnosti predniesol predseda spolku, kde vyzdvihol, že sa v
priebehu roka 2014 podarilo odhaliť Pamätník baníckej práce v Rožňave a taktiež naplniť
všetky hlavné úlohy z plánu na rok 2014. Hospodár spolku Ing. Marián Bachňák predniesol
správu o hospodárení za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. Ing. Dušan Oravec predniesol návrh plánu práce
na rok 2015. VZ tieto dokumenty na rok 2015 schválilo. V rámci diskusie rokovanie oslovil aj zástupca primátora
mesta Ing. Ján Lach. Záverom si plénum pripomenulo jubilantov z radov členov spolku.
Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Karol Tomány) - kliknite.

Utorkové popoludnie, Banská Štiavnica, 24.3.2015

BŠHBS usporiadal tradičné „Utorkové popoludnie“ baníckeho spolku, ktoré sa
uskutočnilo v utorok 24.3.2015 o 15:00 hod. v zasadačke Slovenského banského múzea
(bývalá kaplnka sv. Ignáca) v Banskej Štiavnici. Programiom stretnutia bola spomienka
Ing. Ladislava Sombathyho na Ing. Jozefa Kováčika (1931 – 2015) a prednáška Ing.
Richarda Kaňu „Poznatky z cesty na rudnom ložisku Trepča v Kosove vo februári 2015“
Fotogaléria (autor fotografií: Ľubomír Lužina) - kliknite.
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Valné zhromaždenie Združenia, Banská Štiavnica, 19.3.2015

V poradí 9. Valné zhromaždenia Združenia sa konalo 19.3.2015 v aule SPŠ Samuela
Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Na rokovaní bolo jednomyselne prijaté za 30-teho člena
Združenia, Občianske združenie SALVÁTOR, Vyšná Boca. Zápisnica zo zasadnutia je k
dispozícii členom Združenia v sekcie prístupnej na úvodnej stránke webu.

Jozefovský šachtág, Hodruša-Hámre, 18.3.2015

Tradične deň pred konaním Valného zhromaždenia Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska sa konal Jozefovský šachtág, v priestoroch hotela Salamandra resort,
Hodruša-Hámre.
Fotogaléria (autor fotografií: Ľubomír Lužina) - kliknite.

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2014, Spišská Nová Ves, 12.3.2015

25. marec 2014 sa stal významným dňom nielen pre Ing. Vladimíra Čecha, predsedu
Baníckeho spolku Spiš, ale i pre celý spolok pretože v tento významný deň prevzal z rúk
primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. ocenenie za svoju prácu „Cenu mesta Spišská
Nová Ves za rok 2014. Banícky spolok Spiš, ktorý ako kolektív získal Cenu mesta Spišská
Nová Ves v roku 2014, sa teší, že náš člen a predseda získal túto najväčšiu cenu mesta 12.
3. 2015, ako fyzická osoba - pokračovanie TU.
Fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel) - kliknite.

Otvorenie výstavy fotografií "Historické baníctvo a hutníctvo v
Ľubietovej", Bratislava, 12.3.2015

Vo vestibule jedálne SAV v Bratislave-Patrónka bola vernisážou otvorená výstava
fotografií "Historické baníctvo a hutníctvo v Ľubietovej". Organizátormi výstavy sú
Slovenská mineralogická spoločnosť, Geologický ústav SAV, Obec Ľubietová a Občianske
združenie Libetha Ľubietová. Výstavu otvoril RNDr. Ján Madarás, PhD., zástupca riaditeľa
Geologického ústavu SAV. S príhovormi vystúpili Ing. Peter Zajac, starosta obce Ľubietová,
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, PhD., Geologický ústav SAV, Univerzita Mateja Bela, Banská
Bystrica a RNDr. Pavol Simon, PhD., člen Predsedníctva SAV. Výstava potrvá do 27. marca 2015.
Fotogaléria v príprave.

Valné zhromaždenie BS Spiš, Spišská Nová Ves, 20.2.2015

Novým predsedom BSS sa stal Ing. Vladimír Čech. Banícky spolok Spiš pracuje od roku
2008. Za necelých 7 rokov činností sa podarilo uskutočniť celý rad akcií. Dňa 20. februára
2015 sa stretli členovia Baníckeho spolku Spiš na Valnom zhromaždení, ktoré bolo v poradí
ôsme, aby vyhodnotili činnosť spolku za rok 2014 a schválili plán činností (Kalendárium) na
rok 2015. Súčasne ubehlo 3 ročné obdobie činností predsedníctva - výboru nášho spolku a
tak Valné zhromaždenie bolo obohatené o voľbu predsedu a výborov spolku, podľa stanov
spolku, pre ďalšie 3 ročné obdobie. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnili významní hostia a
to primátor mesta SNV PhDr. Ján Volný, PhD., prednosta Okresného úradu SNV Ing.Ondrej Majerník, ako i
zástupca Spišského dejepisného spolku, Ing. Ján Čarnogurský - kliknite TU.
Fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel) - kliknite.

Februárová prednáška v Barborke, Spišská Nová Ves, 17.2.2015

Dňa 17. februára 2015 sa zišlo 75 poslucháčov, aby sa zúčastnilo na prednáške
„Opálové bane Dubník“. Hneď na začiatku však boli sklamaní, keď organizátori z Baníckeho
spolku Spiš oznámili zmenu programu. Nie, že by prednášatelia neboli pripravení, ale táto
prednáška sa neuskutočnila z technických dôvodov. Uvedomili sme si, že pôda Baníckeho
spolku Spiš nie je miestom konfrontácie dvoch súperiacich organizácií... - pokračovanie.
Fotogaléria (autor fotografií: V. Daniel) - kliknite.

Otvorenie výstavy fotografií "Historické baníctvo a hutníctvo v
Ľubietovej", Bratislava, 16.2.2015

Vo vestibule pavilónu B1 Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislava bola vernisážou
otvorená výstava fotografií "Historické baníctvo a hutníctvo v Ľubietovej". Organizátormi
výstavy sú Slovenská mineralogická spoločnosť, Obec Ľubietová a Občianske združenie
Libetha Ľubietová. Výstavu otvoril prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., predseda Slovenskej
mineralogickej spoločnosti, s príhovormi vystúpili Ing. Peter Zajac, starosta obce Ľubietová
a doc. RNDr. Stanislav Jeleň, PhD., Geologický ústav SAV, Univerzita Mateja Bela, Banská
Bystrica. Výstava potrvá do 27. februára 2015.
Fotogaléria (autor fotografií: Jozef Kráľ) - kliknite.

Banícky ples, Banská Štiavnica, 6.2.2015

V priestoroch hotela Grand-Matej v Banskej Štiavnici sa konal 6.2.2015 už tradičný 23.
reprezentačný banícky ples, 15. celoslovenský. Organizátormi plesu boli: Slovenská banská
komora so sídlom v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v
Banskej Štiavnici a Mesto Banská Štiavnica.
Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite.

VIII. šachtág HBS, Handlová, 23.1.2015

Tradičný šachtág Handlovského baníckeho spolku - v poradí už VIII. - sa konal
23.1.2015 za účasti zástupcov piatich baníckych spolkov a cechov, členov Združenia a
hostí. Tohtoročný šachtág obohatili organizátori o niekoľko "originálnych" prvkov - bližšie
informácie v textovej správe (autor: Ing. Igor Reiff) - kliknite TU.
Fotogaléria (autor fotografií: Jaroslava Maslíková) - kliknite.

Odhalenie pamätnej tabule Ing. Samuelovi Piltzovi, Hodruša-Hámre,
30.12.2014

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

1. zasadnutie riadiaceho výboru BŠHBS, Hodruša-Hámre, 29.12.2014

Na bani Starovšechsvätých v Hodruši sa 29.12.2014 konalo 1. zasadnutie riadiaceho
výboru Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku.
Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Lubomír Lužina) - kliknite.

Staroročné fáranie, Banská Štiavnica, 27.12.2014

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

Odhalenie "Pamätníka baníckej práce", Rožňava, 12.12.2014

Gemerský banícky spolok Bratstvo a Mesto Rožňava v piatok 12.12.2014 v Rožňave
slávnostne odhalili "Pamätník baníckej práce" pred budovou bývalého Domu služieb na
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Šafárikovej ulici. Pamätník bude slúžiť ako pamätné miesto pre príležitostné spomienkové
akcie. Vyhotovili ho vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR, Košického samosprávneho
kraja a miestnych podnikateľov v spolupráci s Mestom Rožňava. O vybudovanie tohto
pamätníka sa Gemerský banícky spolok Bratstvo snažil už od roku 2002.Pamätník mal byť
pôvodne osadený na východnej strane Námestia baníkov. V slávnostnom príhovore
predseda GBS Ing. Štefan Molčík zdôraznil význam takéhoto pamätníka pre mesto, ktoré prakticky celé stáročia
bolo formované samotným baníctvom, ktoré v dnešnej dobe je dosť zatracované. (Pripravil: Ing. Karol Tomámy,
tajomník GBS)
Fotogaléria (autor fotografií: Ing. Karol Tomány) - kliknite.

1. svätobarborský sprievod, Marianka, 5.12.2014

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

Barborské slávnosti 2014 – slávnostný Šachtág, Spišská Nová Ves,
3.12.2014
Za zvukov fanfár uniformovaní baníci, študenti a postava Barbory priniesli a vystavili na
čestné miesto v koncertnej sále Reduty banícke zástavy, ako i ďalšie banícke insígnie.
Po privítaní hostí,, sa začal Šachtág hymnickou piesňou v podaní spevokolu pri BSS.
Šachtág bol umocnený prítomnosťou členov výkonného výboru Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska, na čele s jej predsedom Ing. Erikom Sombathym, ktorý v
prejave pripomenul 10 výročie stretnutia, ktoré viedlo k založeniu ZBSC. Súčasne odovzdal ďakovné listy trom
spolkom. - pokračovanie.
Súčasťou Šachtágu bol i krst novej publikácie „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnostou na
Spiši, III. časť – severozápadná časť Spiša. Túto publikáciu zostavili Ing. arch. Adriána Klingová, Ing. arch. Peter
Kling. Autormi odborných príspevkov sú Ing. Jozef Daniel, Ing. Adrián Harničár, Ing. Marián Jančura a Ing. arch.
Adriána Klingová. Publikáciu krstili starosta obce Smižany Ing. Michal Kotrady a starosta obce Hôrka Ing. Vladimír
Boška.
dokončenie.

Fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel) - kliknite.

Vernisáž výstavy "HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY NA SPIŠI", Spišská Nová
Ves, 25.11.2014

Národu možno odcudziť mnoho vecí:
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny. Národu možno vziať slobodu,
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu, vyrvať mu to, čo je v jeho duši
a čo nosí vo svojom srdci...
Týmto mottom od J. C. Hronského sa začala 25. novembra 2014 v Multifunkčnom centre
Barbora v Spišskej Novej Vsi vernisáž výstavy "HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY NA SPIŠI". V
úvode Ing. Jozef Daniel poukázal na históriu baníctva na Spiši, históriu banského meračstva na Slovensku, ako i na
Východnom Slovensku, uviedol najstaršie slovenské banské mapy (Jarabá 1569, Kremnica...), i najstaršiu
Fotogaléria (autor
povrchovú mapu Spiša (1715), ako i históriu banského školstva na Slovensku. - dokončenie.
fotografií: Viktor Daniel) - kliknite.

Banícka ofera, Smolník, 23.11.2014

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

23. valné zhromaždenie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho
spolku, Banská Štiavnica, 20.11.2014

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

Barborské slávností - Spišské zborové dni 2014, Spišská Nová Ves,
19.11.2014

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Mestským kultúrnym
centrom v Spišskej Novej Vsi a BSS zorganizovalo 19.11.2014 v koncertnej sále Reduty
regionálnu súťažnú prehliadku speváckych zborov Spišské zborové dni, a Súťaž speváckych
zborov o putovnú banícku karbidku.Keďže sa jednalo o súťažnú prehliadku, výkony
speváckych zborov hodnotila odborná porota. Výsledky : Zlaté pásmo: Miešaný spevácky
zbor Chorus Iglovia, Strieborné pásmo: Robotnícky spevokol Krompachy, Miešaný spevácky
zbor pri Baníckom spolku Spiš, Spišská Nová Ves, ktorý po druhýkrát získal putovnú banícku karbidku.
Porota konštatovala, že hlasová kultúra všetkých zborov splnila požiadavky kultivovaného hlasového prejavu. Pri
všetkých zboroch bol badateľný umelecký rast a citlivý spevácky prejav.
Súťaž po organizačnej stránke bola výborne pripravená, so záverečným hodnotením poroty s dirigentmi a
presvedčivým prejavom odborne fundovaným obsahom sprievodného slova PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD.
Banícky spolok Spiš
Fotogaléria (autor fotografií: Viktor Daniel) - kliknite.

Slávnostné odhalenie portrétu Ing. Jána Bartalského CSc., Spišská Nová
Ves, 11.11.2014

Po odhalení portrétov Prof. Ing. E. Nevyjela v roku 2012 a PhDr. D. Hábera v roku 2013
bol 11. novembra 2014 v Banícko – energetickom centre odhalený portrét Ing. Jána
Bartalského CSc.
Pred samotným aktom odhalenia portrétu Ing. P. Baláž PhD. mal prednášku: „História
organizácií Geologického prieskumu n. p. Spišská Nová Ves“. Vo svojej prednáške zhodnotil
históriu geológie na Slovensku po roku 1945, so zvláštnym dôrazom na Geologický
prieskum a prínos Ing. J. Bartalského. - dokončenie. Životopis Ing. Jána Bartalského , CSc. - kliknite. Fotogaléria
(autor fotografií:Ing. Jozef Daniel) - kliknite.

Prezentácia pripravovanej expozície Slovenského banského múzea v
Handlovej, 7.11.2014

Dňa 7.novembra 2014 o 15.00 hod. sa za účasti ministra životného prostredia SR Petra
Žigu a predstaviteľov rezortu, poslanca NRSR Vladimíra Jánoša, primátora mesta Handlová
Rudolfa Podobu, generálneho riaditeľa HBP Petra Čičmanca, riaditeľa Slovenského banského
múzea Jozefa Labudu a širokej verejnosti, uskutočnila prezentácia pripravovanej expozície
Slovenského banského múzea v Handlovej s názvom Cesta uhlia.
Účastníci si mohli prezrieť priestory suterénu s imitovaným banským podzemím, prízemie
s vystavenými veľkými strojnými zariadeniami a mechanizovanými výstužami. Súčasťou programu bola aj
prezentácia CESTA UHLIA, zameraná na prezentovanie dosiaľ vykonaných činností pri príprave expozície, ale aj film
prezentujúci činnosť vystavených exponátov pri reálnej banskej činnosti. (prevzaté z www.muzeumbs.sk)
Fotogaléria (autor fotografií: Lubomír Lužina) - kliknite.

Akademici v Banskej Štiavnici, 17.10.2014

Akademici v Banskej Štiavnici sú pokračovaním prvej etapy podujatia, keď banský
hunt, respektíve klát dreva, študenti Univerzity z Miškolca a Západomaďarskej univerzity zo
Šoprone úspešne dotlačili v auguste 2006 do Banskej Štiavnice a ktoré v októbri 2006 boli
umiestnené v historických budovách Akadémie. Cieľom tlačenia hunta a klátu bolo
pripomenúť si založenie baníckej školy v roku 1735, založenie Akadémie Máriou Terézou v
roku 1762 a 5. výročie Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej
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akadémie v Banskej Štiavnici 6 fakultami/univerzitami z Miškolca, Šoprone, Košíc, Zvolena, Ostravy a Leobenu.
Iniciatíva vyšla z maďarskej strany, boli to študenti Univerzity v Miškolci a Západomaďarskej univerzity v Šoproni.
V roku 2009 ďalších 5 fakúlt podpísali Vyhlásenie o pripojení k Deklarácii. Pomaly už tradičné podujatie sa teda
týka už 11 akademických inštitúcií. (zdroj: www.banskastiavnica.sk)
Fotogaléria (autor fotografií: Roman Lehotský)- kliknite.

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

Fotogaléria - kliknite.

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

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