
Stanovy baníckej slávnosti

Čestný skok cez kožu
1. Čestný skok cez kožu je slávnostné prijatie adepta do baníckeho stavu ako vyjadrenie vďaky a ocenenie
spolupráce konkrétnej osoby – partnera za prejavený záujem a spoluprácu pri riešení zámerov a projektov 
súvisiacich s baníckymi aktivitami v jednotlivých regiónoch, alebo v celoštátnom meradle.
Vykonaním čestného skoku môže byť ocenená osobnosť za dosiahnutie významných výsledkov vo vede, 
technike, umení a spoločensko−politickom živote.
Na vykonanie aktu čestného skoku je potrebný súhlas navrhovanej osoby, ktorá tak súčasne potvrdzuje, že sa 
bude riadiť zásadami platnými pri konaní baníckych podujatí, hájiť, podporovať a udržiavať banícke tradície.
Čestný skok cez kožu nie je aktom prijatia adepta za čestného člena profesijného občianskeho združenia. 
Tento proces sa riadi stanovami konkrétnej organizácie.

2. Návrh na vykonanie čestného skoku pre konkrétnu osobnosť môže podať každý člen spolku, cechu, 
bratstva, združenia a pod., ktorý predloží návrh jeho vedeniu. Kandidátom na čestnú príslušnosť k 
baníckemu stavu sa potom
stáva osobnosť, ktorá získa kvalifikovanú väčšinu ( 2/3 hlasov) prítomných členov organizácie. V prípade, že 
sa má čestný skok vykonať na úrovni Združenia, tak 2/3 prítomných členov Rady združenia.

3. Kandidát čestného skoku musí splniť minimálne tieto podmienky:
a) preukázateľné výsledky spolupráce s baníckymi organizáciami ( v návrhu potvrdzuje realizujúci 
spolok/cech),
b) absolvuje základnú konzultáciu s určeným slávnym semestrom na téma baníckych tradícii a významu 
šachtágu a skoku cez kožu a do termínu čestného skoku sa naučí aspoň prvé slohy baníckej hymny a 
niektorej z klasických baníckych piesní.

4. Oficiálna realizácia čestného skoku sa prevedie podľa nasledujúceho
scenára:
a) čestný skok riadia orgány ako pri riadnom skoku cez kožu (slávne, vysoké a neomylné prezídium − 
SVaNP, prezidiálna tablica...), ďalšie podľa konkrétnej situácie a rozsahu spoločenskej akcie,
b) navrhovateľ prednesie návrh na vykonanie čestného skoku cez kožu pre navrhovanú osobnosť. Návrh 
musí riadne zdôvodniť, potvrdiť súhlas spolku/cechu a oboznámi sesiu s krátkym životopisom a výsledkami 
práce adepta,
c) SVaNP nariadi prípravu čestného skoku a určený kmotor privedie kandidáta k skokovému miestu 
predpísaným spôsobom,
d) nadlišák sa opýta adepta na meno, národnosť, povolanie a vyzve ho, aby povedal heslo, alebo vtip z 
baníckeho prostredia, alebo zaspieval banícku pieseň.
Adept sa neoslovuje fukso/fuksica, ale kolega, zásadne sa mu netyká. Skokové meno sa adeptom nepriznáva.
Po splnení tejto procedúry, zavelí nadlišák: “Pite tento slávny banícky mok až do dna!“ Po vypití zavelí: 
„Skokom sľúbte pokračovať v činnosti − skočte!“
e) SVaNP poklepe už čestného člena baníckeho stavu fokošom, poďakuje za spoluprácu a vysloví 
presvedčenie, že spolupráca s novým členom baníckeho stavu bude úspešne pokračovať a odovzdá mu 
skokový diplom podpísaný SVaNP, predsedom schvaľujúcej organizácie a kmotrom,
f) kmotor odvedie čestného člena na stoličku pri čestnej tablici.

5. O realizácii čestných skokov vedie každý člen Združenia, ako aj výkonný výbor za absolventov na úrovni 
Združenia, osobitnú povinnú dokumentáciu.

Stanovy boli schválené na zasadnutí Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktoré sa 
konalo dňa 13. júna 2009 v Hnilčíku, okr. Spišská Nová Ves a k tomuto termínu aj nadobúdajú 
platnosť.


