
  

 

 PRÍHOVOR 
predsedu Združenia 
baníckych spolkov 
a cechov Slovenska 
»» kliknite 

 KTO SME A AKÉ SÚ 
NAŠE CIELE 

 ZÁKLADNÉ DOKUMENTY 
stanovy, volebný poriadok, 
symboly, medzinárodná 
spolupráca 

 KALENDÁRIUM AKCIÍ 2012 
Združenie, členovia  

 VÝKONNÝ VÝBOR 
kliknite 

 ČLENOVIA ZDRUŽENIA 
stav k 22.11.2012  

 FOTOGALÉRIE Z AKCIÍ 
aktuálny počet fotografií: 3708 - 
18.2.2011-13.7.2011 
- 2.8.2011-29.12.2011 
- od 19.1.2012  

 INFORMÁCIE Z ROKOVANÍ 
ORGÁNOV ZDRUŽENIA 
výpisy z rokovaní RZ a VZ, 
stanovy, smernice a výnosy 

 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 ... 2014  
KREMNICA  
8.stretnutie ... 2015  
BANSKÁ BYSTRICA  
9.stretnutie ... 2016  
GELNICA  

 GALÉRIA VYZNAMENANÝCH 
kliknite  

 LINKY 
Slovensko, zahraničie 

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

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
aktuálne číslo, archív, 
harmonogram vydaní 2013, 
propagačno-informačný 
špeciál, tiráž  

 REDAKCIA 
šéfredaktor  

 REDAKČNÁ RADA 
predseda a členovia  

 OSTATNÉ 
pokyny pre autorov, 
predplatné na rok 2013, 
inzercia 

 PROJEKTY 

 V REALIZÁCII 
Slovenská banská cesta  
Poznámka: stránka je t. č. v 
rekonštrukcii.  

 V PRÍPRAVE 
Malokarpatská banská cesta 
Štôlňa Michal 

 RÔZNE 

 OSOBNOSTI BANÍCTVA NA 
SLOVENSKU 
Jozef Karol Hell, 
Samuel Mikovíni, 

 SLOVENSKÉ BANSKÉ 
MESTÁ A OBCE 
kliknite... 

 PAMÄTNÍKY OBETIAM 
BANSKÝCH NEŠŤASTÍ NA 
SLOVENSKU 

 

 

 SEKCIA URČENÁ PRE 
ČLENOV ZDRUŽENIA 

kliknite »» pre prístup 

 NOVINKY NA STRÁNKE 

chronologický prehľad zmien
a doplnení na našej stránke 

»» viac 

 VÝVOJ CENY DRAHÝCH 
KOVOV - burza New York  
zlato, striebro, platina 

v USD/1 trojská unca  
1 trojská unca=31,1045 gr.  

 
automatický update  

počas otvorenia burzy 

 FOTO NA 52.TÝŽDEŇ 

Aj fotografia od Vás môže byť 
na tomto mieste. Kontaktujte 

nás!  

 AKTUÁLNE ČÍSLO 
MONTANREVUE 4/2012!  

 MINIATÚRA 
ČÍSLA pre zväčšenie 
kliknite TU! 

 PRE VOĽNÉ CHVÍLE 
kliknite na obr. a hrajte ! 

NÁŠ PORTÁL má ambíciu zverejňovať informácie z aktuálneho diania v slovenskom baníctve, 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. Zverejnenie 
informácií nepodlieha žiadnemu vzájomnému finančnému plneniu.  

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu! 

 PRVÁ SLOVENSKÁ POŠTOVÁ ZNÁMKA ROKU 2013 - 20. 
VÝROČIE VZNIKU SR: KOŠICE - EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO 
KULTÚRY 2013 ! 
   Dňom dvadsiateho výročia vzniku nezávislej Slovenskej republiky 
sa stáva metropola východného Slovenska Košice na jeden rok spolu 
s francúzskym Marseille európskym hlavným mestom kultúry. 
Tradícia európskych hlavných miest kultúry sa začala roku 1985 pod 
názvom Európske mesto kultúry z podnetu gréckej ministerky 

kultúry M. Mercouriovej. Mala prispievať k prehĺbeniu vzájomného porozumenia medzi európskymi národmi 
prostredníctvom kultúry, kultúrnej výmeny a propagovaním kultúrnej diverzity Európanov pri dokumentovaní ich 
spoločných koreňov. Od roku 1999 sa aktivita usporadúva pod jej dnešným názvom Európske hlavné mesto 
kultúry. Doteraz sa v tejto pozícii vystriedalo viac ako 40 európskych miest a Košiciam i celému Slovensku sa 
naskytuje vynikajúca možnosť spropagovať ako metropolu východného Slovenska, tak celú krajinu ako miesto 
významných kultúrnych, krajinných a ekonomických hodnôt.  
   Na poštovej známke je zobrazená panoráma Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, lemovaná stužkou 
v podobe trikolóry. Kupón známky založený na siluete dómu sv. Alžbety reprezentuje Košice – európske hlavné 
mesto kultúry 2013, lemovaného stužkou v mestských farbách. Na obálke prvého dňa vydania je zobrazená koláž 
dvoch najvýznamnejších slovenských chrámov: Dómu sv. Martina a Dómu sv. Alžbety. FDC pečiatka stvárňuje erb 
mesta Košice. (zdroj: www.pofis.sk ) 

 AKTUÁLNE NOVINKY DO VAŠEJ KNIŽNICE ! Encyklopédia minerálov Slovenska ... Montánna história 2, 
2010 ... Montánna história 4/2011 ... Almanach Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku 1992-2012 ... 
Pán Boh zaoplac aj za malý luon ... Už na baňu klopajú. Pre bližšie informácie kliknite - tu. 

 AKTUÁLNE: Jaroslav Bilka: Letné krtkovanie v Hodruši. Tak ako každé leto, aj teraz ma zlákali takmer 
zabudnuté zákutia Slovenska. Rozhodli sme sa pre kúpanie na nejakých jazerách. Internetová voľba padla na veľké 



 

 

 

 

Handlová, Hodruša, 
Rudňany, Šturec, Veľký Krtíš 

 BANÍCKE PIESNE 
Banícky stav, Zdar Boh hore 

 BANSKÉ MÚZEÁ 
Slovensko, Česká republika 

 DO VAŠEJ KNIŽNICE 
knihy,brožúry,DVD,mapy...  

 ZO ZAHRANIČIA 

Ostrava otvára mimoriadnu 
pamiatku - vysoké pece 

Ráj permoníků na dole Kukla v 
Oslavanech 

Unikátne veľkorýpadlo KK1300 
uviedol 6.6.2011  
v Duchcove do prevádzky 
prezident ČR Václav Klaus 

 DISKUSNÉ FÓRUM 

Vyjadrite svoj názor na 
aktuálne témy! 
»» kliknite  

 Z NÁŠHO ARCHÍVU 

Hľadáte niektoré z 
podujatí alebo staršie 
príspevky? 
»» kliknite  

 NAPÍSALI O NÁS 

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

 KALENDÁR 

 
< December 2012 > 
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 KONTAKTUJTE NÁS! 

Máte otázku, návrh alebo 
pripomienku? »» kliknite  

množstvo jazier v okolí Banskej Štiavnice. Odbočili sme zo Žarnovice a  šli neustále do kopca... pokračovanie. 
Poznámka: príspevok je bez jazykovej úpravy. 

 AKTUÁLNE: webová stránka www.slovenskabanskacesta.sk je t. č. v rekonštrukcii. 

 NAVŠTÍVTE MEDVEDIU ŠTÔLŇU ! 

 
  Bližšie informácie - kliknite! 

 RECEPT Z KUCHYNE KREMNICKÉHO BANÍKA 

  
  "Heiliga štricne" - kliknite. 

 Ako Slovensko prichádza o baníkov 

  
Celý príspevok - kliknite. 

 BLOG Ing. Richarda Kafku 

  
Pre vstup kliknite - TU 

 PÁN PREDSEDA, MÁTE SLOVO... 

MUDr.Andrej Sitár 
majster Baníckeho bratstva "Herrengrund" - Špania 
Dolina  
»» viac... 

Štefan Granec 
predseda Malokarpatského baníckeho spolku 
v Pezinku »» viac... 

doc.PhDr.Ján Sand, PhD. 
predseda Spolku Permon Marianka 
»» viac... 

Ing.Igor Reiff 
predseda Handlovského baníckeho spolku 
»» viac... 

Ing.Arpád Kavečanky 
predseda Gemerského baníckeho spolku "Bratstvo", 
Rožňava »» viac... 

Ing. Richard Kaňa  
predseda Banskošiavnicko-hodrušského baníckeho 
spolku »» viac... 

Norbert Boldiš  
predseda Kremnického baníckeho spolku 
»» viac... 

 POZVÁNKA DO PODZEMIA BANE CIGEĽ! 

 
 

  

Slovensko má slávnu a bohatú banícku históriu. Množstvo pamiatok možno nájsť v expozíciách banských múzeí, v 
skanzemoch. 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.... 

 

 PRIPRAVOVANÉ AKCIE, INFORMÁCIE, SPRÁVY 
 OZNAMY našich členov a partnerov... » kliknite 

Barborská slávnosť 
Spišská Nová Ves, 7.12.2012 

 AKTUÁLNE TLAČOVÉ SPRÁVY Z INTERNETU  
 ARCHÍV TLAČOVÝCH SPRÁV... » ...kliknite. 

Škola v Banskej Štiavnici bola kedysi 
pýchou celej krajiny 

 

 

 ŠABLÓNY SPRÁVNEHO 
TVARU BANÍCKEHO ZNAKU ! 

Stiahnite si šablónu znaku 
vo formáte: .eps .pdf  

Stiahnite si šablónu znaku 
vo formáte: .cdr .eps .gif .tif 

 

 VEDELI STE, ŽE... 

17. stretnutie baníckych a
hutníckych miest Českej 
republiky sa uskutoční v 

Kladne pod názvom 
 

 

od roku 2011 je 10. 
august pamätným dňom 
Slovenskej republiky - 

Deň obetí banských 
nešťastí? 

 

od 7.7.2007 je Združenie 
baníckych spolkov a cechov 
Slovenska členom Združenia 

európskych baníckych a 
hutníckych spolkov (VEBH)? 

 

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? 



 
Fotogaléria - kliknite. 

Sviatok sv.Barbory 
Marianka, 4.12.2012  
 
Fotogaléria - kliknite. 

Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. 
výročia založenia BŠHBS 
Banská Štiavnica, 22.11.2012  
Fotogaléria - kliknite. 

 
»» celý článok 

V Ľubietovej našli torzo zaniknutého 
hradu  
29.11.2012 
»» celý článok 

Ministerstvá nenamietajú proti ťažbe 
zlata kyanidom  
26.11.2012 
»» celý článok 

 HĽADÁTE - staršie príspevky, správy, oznamy alebo fotogalérie? Kliknite - tu. 

 HLAVNÁ STRÁNKA NÁŠHO WEBU k 1. januáru 2012 - kliknite. 

   Krst novej publikácie nášho priateľa a kamaráta, Karla Neubergera, 
Stříbro, 15.12.2012 
     V sobotu 15.12.2012 v podvečerních hodinách proběhl v prostorách Městského muzea 
ve Stříbře křest nové publikace z dílny Hornicko-historického spolku, to již v pořadí šesté, 
autora Karla Neubergera „Z letopisů dobývání olověných rud u královského horního města 
Stříbra"... pokračovanie.  
    Fotogaléria 1 - kliknite, fotogaléria 2 - kliknite.  

   Prezentácia knihy "Terra banensium", Banská Štiavnica, 14.12.2012 
     V zasadačke objektu Kammerhof Slovenského banského múzea sa konala prezentáciu 
novej knihy "Terra banensium" Banská Štiavnica * Banská Belá * Banský Studenec * 
Hodruša-Hámre * Sklené Teplice * Štiavnické Bane * Vyhne. 
    Fotogaléria z prezentácie kliknite TU.  

   11. predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti, Bratislava,  
13.12.2012 
     Spolok Permon Marianka v súčinnosti s pracovníkmi ŠGÚDŠ v Bratislave a Spolkom pre 
montánny výskum pripravil počas 11. predvianočného seminára Slovenskej geologickej 
spoločnosti, ktorý sa konal 13.12.2012 vo Veľkej sále ŠGÚDŠ v Bratislave, spoločnú 
posterovú prezentáciu "Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí". Pre zväčšenie fotografie 
prezentácie - klinite TU.  

   Křest hornických publikací a oslava narozenin J.Jiskry, Sokolov, 
7.12.2012 
     Na pozvání našeho kamaráda Ing. Jaroslava Jiskry se členové Hornického spolku ze 
Stříbra, Hornického spolku z Plané, Spolku Prokop z Příbrami, Hornického spolku Solles z 
Chodova, Cechu horníků a hutníků z Příbrami, spolku Severočeských havířů z Mostu 
zúčastnili v páteční podvečer křtu dvou hornických publikací "Příběhy z hornických 
hospůdek, dolů i z okolí pokračují" a "Lomové dobývání uhlí, keramických hlín převážně v 
Karlovarském kraji ve fotografii" a zároveň oslavy 60-tin výše jmenovaného v prostorách 

sokolovského zámečku... pokračovanie. Pripravil: Karel Neuberger, Hornicko-historický spolek Stříbro.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Barborské slávnosti 2012 Baníckeho spolku Spiš, Spišská Nová Ves,  
6.-7.12.2012 
     Barborské slávnosti sa začali 6. decembra 2012. Spišské osvetové stredisko v Spišskej 
Novej Vsi a Bnícky spolok SPIŠ zorganizovali v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi 
slávnosť zborového spevu spojený so súťažou o Zlatú banícku karbidku. Bol to už 23. ročník 
festivalu zborového spevu. Na prehliadke sa zúčastnilo 7 speváckych zborov z okresu 
Spišská Nová Ves a z okresu Levoča, samozrejme i Spevácky zbor pri BSS. ... pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Seminár z dejín baníctva, Praha, ČR, 5.12.2012 
     Národné technické múzeum v Prahe zorganizovalo 5.12.2012 seminár z dejín 
baníctva s podtitulom "Sprístupňovanie starých banských diel, ich výskum a pamiatková 
ochrana" - program. Viac ako 70 účastníkov seminára si vypočulo celkom 17 prednášok k 
uvedenej problemtike. Redakcia MONTANREVUE prostredníctvom šéfredaktora sa obrátila 
na niektorých prednášajúcich so žiadosťou o spracovanie prednášky pre najbližšie čísla 
časopisu MONTANREVUE, nakoľko tieto po obsahovej stránke budú zaujímavé pre možnú 
aplikáciu v našich podmienkach. 

    Za ochotu a ústretovosť ďakujeme p. Martinovi Přibilovi, Národní technické museum Praha. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Stretnutie k sviatku sv. Barbory, Marianka, 4.12.2012 
     Spolok Permon Marianka v spolupráci s Bratislavským baníckym cechom a 
Malokarpatským baníckym spolkov v Pezinku pripravil na sviatok sv. Barbory - patrónky 
baníkov, 4. decembra 2012 spoločné stretnutie svojich členov a sympatizantov. Stretnutie 
sa začalo pred kaplnkou sv. Barbory v Panskom lese a pokračovalo 1. šachtágom v 
novorekonštruovaných priestoroch v jednej z najstarších budov v Marianke, hostinci "U 
Zeleného stromu". 
    Súčasťou programu bolo požehnanie zástavy Bratislavského baníckeho cechu d.p. 

Marekom Vadrnom z RKFÚ v Marianke, dupláka Spolku Permon Marianka a dekorovanie zástav slávnostnými 
stuhami.  
    Fotogaléria - kliknite.  

   XXI. Valné zhromaždenie BŠHBS, Banská Štiavnica, 29.11.2012 
     V aule Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa konalo v 
poradí už XXI. Valné zhromaždenie BŠHBS v Banskej Štiavnici.  
    Fotogaléria - kliknite.  
    Šachtág - kliknite.  

   10. ročník šachtágu Baníckeho cechu v Rudňanoch, Rudňany, 24.11.2012 
     10. ročník šachtágu, konaný dňa 24. 11. 2012 v Rudňanoch sa niesol v znamení 680-
teho výročia baníckych Rudnian. Prvá písomná zmienka o obci je totiž uvedená v listine 
palatína Jána Drugetha zo 17. júla 1332, kde sa spomína osada s názvom Cuffurbach, čo 
voľne preložené do slovenčiny znamená Medený potok. Organizovaním šachtágov napĺňa 
banícky cech poslanie, uvedené vo svojich stanovách. Šachtág organizuje vždy koncom 
novembra na počesť sv. Barbory a patróna obce sv. Klementa. V jeho priebehu organizuje 
„Skok cez kožu“, ktorý absolvujú novoprijatí členovia baníckeho cechu.  

    Fotogaléria - kliknite.  

   Výstava "Soľ nad zlato", Spišská Nová Ves, 20.11.2012 
     Múzeum v Bochni a Ľubovnianské múzeum v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš 
usporiadali v Multicentre na Baníckom námestí výstavu s rozprávkovým názvom "Soľ nad 
zlato". Z názvu i miesta konania je jasné, že výstava je zameraná hlavne na históriu ťažby 
kamennej soli prevažne v Poľsku, ale aj na jej historické a dnešné uplatnenie v bežnom 
živote - pozvánka.  
    TV záznam TV Reduta Spišská Nová Ves - kliknite, fotogaléria.  

   Slávnostné stretnutie pri príležitosti 20. výročia založenia BŠHBS, Banská 
Štiavnica, 22.11.2012 
     Pri príležitosti 20. výročia založenia Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, 
sa uskutočnlo 22.11.2012 v Banskej Štiavnici v hlavnej sále Kultúrneho centra Banskej 
Štiavnice slávnostné stretnutie za účasti jeho členov a pozvaných hostí. V rámci programu 
vystúpil predseda spolku, primátorka mesta Banská Štiavnica a nasledovali príhovory hostí. 
 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Zasadnutie Rady Združenia, Hodruša-Hámre, 22.11.2012 
     V bývalej budove Banského závodu v Hodruši-Hámroch za účasti zástupcov 19 spolkov 
a cechov Združenia sa konalo druhé zasadnutie Rady Združenia v roku 2012. Prítomnými 
zástupcami jednotlivých spolkov a cechov za dvadsiateho šiesteho člena Združenia bola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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 ? 

 NAŠI PARTNERI 



jednohlasne prijatá Barbora, n.o. Pezinok. Zápisnica zo zasadnutia bude pre členov Združenia po spracovaní 
zverejnená v sekcii určenej pre členov Združenia.  
 

   Rozlúčka s vedúcim Kancelárie prezidenta SR, akademikom Milanom 
Čičom, Bratislava, 14.11.2012 
     V Katedrále svätého Martina v Bratislave sa verejnosť rozlúčila na zádušnej svätej 
omši so zosnulým vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, akademikom 
Milanom Čičom. Rozlúčky sa za naše Združenie zúčastnili - JUDr.Vilím, p. Granec a p. Rubín 
(Malokarpatský banísky spolok), Ing. Šembera (Bratislavský banícky cech) a zástupcovia 
Slovenskej banskej komory - Ing. Boroška a Ing. Januščák - foto.  
 

   Prednáška "Banské úzkokoľajné železničky Hnilčíka a Markušoviec", 
Spišská Nová Ves, 6.11.2012 
     Banícky spolok SPIŠ dáva príležitosť i mladým, aby predniesli svoje poznatky z 
výskumov histórie baníctva. Potvrdzuje to i prednáška gymnazistu zo Spišskej Novej Vsi 
Lukáša Pateru. Tento vo svojej prednáške poukázal na unikátne železničky v oblastí 
Markušoviec, Bintu a Hnilčíka. Železnička medzi Markušovcami a Bintom bola prvou 
elektrifikovanou úzkokoľajnou železničkou v Rakúsku – Uhorsku. Veľký počet pracovníkov 
Železorudných baní doplnili prednášku z vlastných skúseností, ako i z vlastných poznatkov 

o týchto železničkách. Účastníci ocenili vysokú odbornosť a zanietenosť pre históriu Lukáša Pateru. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Experimentálna tavba medi v pravekej peci, Špania Dolina, 3.11.2012 
     3.novembra 2012 sa na Španej Doline uskutočnila experimentálna tavba medi v 
pravekej peci. Experiment natáčal štáb STV a p. Dvořák do pripravovaného filmu o exporte 
banskobystrickej medi po roku 1368 do Benátok. Bližšie informácie - MUDr. Andrej Sitár, 
Banícke bratstvo Herrengrund Špania Dolina. 
    Pre zväčšenie fotografie - kliknite.  

   Otvorenie výstavy "Nálezy mincí z Banskej Štiavnice a okolia", Banská 
Štiavnica, 26.10.2012 
     Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Slovenská numizmatická spoločnosť pri 
SAV Bratislava, Historické múzeum SNM Bratislava, Archeologický ústav SAV Nitra, NBS – 
Múzeum mincí a medailí Kremnica a Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica 26. októbra 
2012 o 16.00 hod. v Banskej Štiavnici, Starý zámok, otvorili výstavu „Nálezy mincí z 
Banskej Štiavnice a okolia“, ktorá bude trvať do 30. novembra 2012. Na výstave sú 
prezentované nálezy mincí zo širokého obdobia našich dejín. Najstaršou vystavenou mincou 

je rímsky denár cisára Tibéria (14-37) a najmladšie mince pochádzajú z 18. storočia. Celkovo je z tohto obdobia 
vystavených pätnásť rôznych nálezov z okolia Banskej Štiavnice. Na výstave sú aj dosiaľ neprezentované poklady 
mincí ako sú nálezy z 12. storočia a začiatku 13. storočia zo Žiaru nad Hronom, menšieho súboru viedenských 
fenigov zo 14. storočia z Brehov, či pokladu mincí zo 17.-18. storočia z Prochote.     Fotogaléria - kliknite.  

   Prieskum bridlicovej štôlne, Marianka, 24.10.2012 
     Za účasti členov Spolku Permon Marianka, v spolupráci s členmi Spolku pre montánny 
výskum a za odbornej asistencie pracovníkov ŠGÚDŠ v Bratislave bol v čase od 16.oo - 
23.oo hod. vykonaný prieskum podzemných priestorov vedených na odbore 
Geofondu ŠGÚDŠ v registri starých banských diel ako "Bridlicová štôlňa v 
Marianskom údolí". Cieľom prieskumu bolo potvrdenie pôvodného zmapovania z roku 
2006, nové fotografické zdokumentovanie a ďalšie činnosti pre ochranu a záchranu tohto 
výnimočného banského diela. Výbor spolku vyslovuje poďakovanie všetkým zúčastneným a 

osobitne ďakuje správcovi farského úradu P. ThLic. Ludwikovi M. Józefovi Pociaskovi, CCG za ústretovosť a 
pochopenie. 
    Reportáž z prieskumu - kliknite.  

   Prezentácia knihy "Tajchy v okolí Banskej Štiavnice", Banská Štiavnica, 
23.10.2012 
     V kaplnke budovy Kammerhof v Banskej Štiavnici sa uskutočnila prezentácia knihy 
"Tajchy v okolí Banskej Štiavnice" spojená s autogramiádou autorského kolektívu: Ján 
Novák, Vladimír Bárta, Vladimír Bárta ml. a Ľubomír Lužina. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   250. výročie založenia Baníckej akadémie, Kostol sv. Kataríny, Banská 
Štiavnica, 16.10.2012 
     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. 

    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 nástupníckych univerzít. (zdroj: kliknite )  
    Fotogaléria - kliknite.  

   Výstava Miloša Greisela a Jirka Čepila: "Podzemná gotika a čaro 
nepoznané", Kežmarok, 4.-30.10.2012 
     Nie je možné si predstaviť lepšie umiestnenie výstavy, ako je v meštianskom dome na 
ulici MUDr. Alexandra č. 11, ktorý je v súčasnosti využívaný ako výstavná sieň múzea. Patrí 
medzi najstaršie zachované ukážky meštianskej architektúry v Kežmarku aj v regióne 
Spiša. Dom má zachované hodnotné gotické a renesančné architektonické detaily, vrátane 
fragmentálne zachovanej renesančnej maliarskej výzdoby na portáli vstupu. A práve gotika 
výstavných priestorov a umiestnenie jednotlivých exponátov dotvorili celkový výborný 

dojem výstavy. Miloš Greisel a Jirka Čepila sú dlhoročnými priateľmi. Spájajú ich hlavne expedície po slovenských 
horách, ktoré utužili ich priateľstvo, tvorivosť a súzvuk fotografií spišských baní a citlivého, tvorivého ducha 
pretaveného do jemného a precízného spracovania dreva, kameňa a kovu.... pokračovanie. Fotogaléria - kliknite.  

   Deň baníkov 2012 v Baníckom spolku SPIŠ, 29.9.2012 
     Deň geológov, baníkov, hutníkov, energetikov a naftárov 2012 sa uskutočnil v 
neskoršom termíne, ako sa zvykne oslavovať tento deň, až 29.9., pretože bol spojený s 
ďalšími aktivitami spolku. Už dopoludnia sa uskutočnil I. ročník šachového turnaja 2012 o 
banícku karbidku. Zúčastnilo sa ho 35 šachistov z 15 oddielov z celého Slovenska... 
pokračovanie. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Vinobranie 2012, Pezinok, 23.9.2012 
     Dňa 23.09.2012 sa v rámci Vinobrania Pezinok 2012 uskutočnil alegorický sprievod, 
ktorého súčasťou boli už po 10-ty krát aj členovia Malokarpatského baníckeho spolku v 
Pezinku so svojimi hosťami a priateľmi z baníckych spolkov z Kremnice, Banskej Štiavnice a 
naši priatelia a kamaráti z ČR: Stříbro, Chodov, Chomutov, Horní Suchá, Stonava spolu so 
zástupcom starostu, detský súbor Havířčatá z Jihlavy spolu s viceprimátorom mesta Jihlava. 
Banícke uniformy a baníci majú vždy tisíce obdivovateľov a fanúšikov z radov návštevníkov 
vinobrania. Je to aj forma prezentácie MBS a pripomínania histórie baníctva v Pezinku a v 

Malokarpatskom regióne. Tešíme sa na ďalšie vinobranie a stretnutia s kamarátmi, takže o rok dovidenia priatelia. 
Zdar Boh! Fotogaléria - kliknite.  

   VIII.výstava húb so sprievodnou akciou, Marianka, 15.9.2012 
     Spolok Permon Marianka v spolupráci so Spolkom pre montánny výskum zorganizoval 
v poradí VIII.ročník výstavy húb so sprievodnou akciou: výstava minivzoriek minerálov a 
hornín Malých Karpát, baníckych artefaktov a montanistickej literatúry a časopisov. Výstavu 
navštívilo viac ako 250 návštevníkov, čím bol vytvorený nový rekord v návštevnosti. Bolo 
vystavených 135 druhov húb, hubou výstavy sa stal hríb smrekový (Boletus edulis). 
Zhodnotenie výstavy - kliknite.  

   BSS a Dni mesta Spišská Nová Ves 2012, 31.8.-8.9.2012 
     V dňoch 31.8 – 8.9.2012 sa v Spišskej Novej Vsi konajú Dni mesta Spišská Nová Ves 
2012. Tohtoročné Dni mesta sa nesú ako spomienka na zálohu 13-tich spišských miest 
Poľsku. Písal sa rok 1412, keď uhorský kráľ Žigmund Luxemburský dal poľskému kráľovi 
Vladislavovi II. Jagelovskému do zálohu 16 spišských miest... pokračovanie. 

 

 

 

 

 

 

 
 



    Fotogaléria - kliknite.  

   Salamandrové dni 2012, Banská Štiavnica, 6.-9.9.2012 
     Vernisážou výstavy "Tajomstvo banickeho kladivka a želiezka" začali v Banskej 
Štiavnici tradičné Salamandrové dni. Pre návštevníkov je pripravený bohatý odborný  
a prezentačno-informačný program - tu, ktorý vyvrcholí Salamandrovým sprievodom  
v piatok 7.9.2012.  
    Fotogalérie zo sprievodných akcií: 
    - vernisáž výstavy "Tajomstvo baníckeho kladivka a želiezka", 6.9.2012 - tu  
    - slávnostný šachtág, 6.9.2012 - tu  

    - Salamandrový sprievod, 7.9.2012 - tu  

   Rožňavská Metercia v Spišskej Novej Vsi, 1.9.2012 
     Energeticko – banícke centrum BARBORKA v Spišskej Novej Vsi sa stalo dočasným 
domovom putovnej výstavy „Rožňavská Metercia“. Jadrom výstavy je unikátny oltárny 
obraz sv. Anny Samotretej z roku 1513, ktorého originál sa nachádza v biskupskom kostole 
v Rožňave. Jeho kópia, ktorej súčasťou sú aj viaceré panely znázorňujúce jednotlivé detaily 
obrazu známeho aj ako Rožňavská Metercia, vystavovali na výstavách takmer po celom 
Slovensku... pokračovanie. Fotogaléria - kliknite.  

   Banícky deň, Smolník, 1.9.2012 
     BANÍCKY DEŇ bol aj tohto roku zorganizovaný obcou Smolník, občianskymi 
združeniami obce Smolník pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka 
Huta. Slávnostný program sa začal o 14. oo hodine na miestnom cintoríne pietnou 
spomienkou, minútou ticha a položením venca pred pamätník banských nešťastí. 
Nasledoval alegorický sprievod obcou Smolník až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde bol 
pripravený slávnostný program... pokračovanie. Fotogaléria - kliknite.  

   Kladenie vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí pre región 
hornej Nitry, Handlová, 31.8.2012 
     Za účasti predsedu vlády SR, Róberta Fica, ďalších členov vlády a hostí sa v rámci 
regionálnych 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. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   10. výročie založenia MBS v Pezinku, 11.8.2012 
     Slávnostnou členskou schôdzou, ocenením členov a jubilantov a slávnostným 
šachtágom, za účasti predstaviteľov mesta Pezinok, MH SR a zástupcov baníckych spolkov a 
cechov zo Slovenska a zahraničia, si 10. výročie vzniku spolku pripomenuli členovia 
Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku.  
    Fotogaléria - kliknite.  

   Deň obetí banských nešťastí, Pezinok, 10.8.2012 
     Deň obetí banských nešťastí si členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, 
jeho sympatizanti a zahraniční hostia pripomenuli pred baníckym symbolom - banských 
vozíkom na Radničnom nám. v Pezinku. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Deň obetí banských nešťastí, Kremnica, 10.8.2012 
     Deň obetí banských nešťastí si členovia Kremnického baníckeho spolku pripomenuli 
pred šachtou Ferdinand. Pietnej spomienky sa zúčastnili: poslankyňa NR SR p. Lašáková, 
poslankyňa VÚC a primátorka mesta p. RNDr. Balážová. V slávnostnom príhovore predseda 
spolku p. Boldiš pripomenul smutnú udalosť, ktorá sa stala v Handlovej. Nezabudol ani na 
najväčšie banské nešťastie v Kremnici o ktorom máme hodnoverné správy. Odohralo sa na 
šachte Anna v roku 1642. Nepozorný baník pri manipulácii s banskou lampou podpálil 
objekt, plamene a najmä dym nedali šancu 54 baníkom uvidieť svetlo nádeje. Dôstojnú 

atmosféru pietnej spomienky vyplnilo vystúpenie chrámového zboru Chorus Cremniciensis. (Ing. Oliver Finka) 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Spomienka na 3. výročie tragédie na Bani Handlová, Veľký Krtíš, 
10.8.2012 
     Banícky cech Dolina v spolupráci s Baňou Dolina a.s., Veľký Krtíš a ZO OZ PBGN pri 
Bani Dolina a.s., usporiadali dňa 10.8.2012 spomienku na 3. výročie tragédie na Bani 
Handlová, kde medzi obeťami boli aj traja banskí záchranári z Bane Dolina. 
    Fotogaléria - kliknite.  
 

   Uvedenie knihy Mariána Krčíka: VÝBUCH, Handlová, 9.8.2012 
     V predvečer tretieho smutného výročia nešťastnej udalosti, keď tragicky zahynulo v 
Handlovej 20 baníkov sa v kinosále DK konalo vo forme šachtágu uvedenie knihy VÝBUCH, 
ktorú Ing. Marián Krčík napísal na pamäť všetkých, ktorí zahynuli za podobných okolností v 
hlbinách baní.  
    Fotogaléria - kliknite.  
 

   Vojenský biskup celebroval aušusnícku banícku sv. omšu v Španej Doline, 
5.8.2012 
     Na Španej Doline sa v prvý augustový víkend uskutočnilo tradičné podujatie 
organizované miestnym baníckym bratstvom Heerengrund pri príležitosti sviatku 
Premenenia Pána, ktorému je zasvätený aj miestny filiálny kostol. Banícka hodová slávnosť 
sa skladala z parádneho pochodu členov baníckeho bratstva a tkzv. aušusníkov – 
niekdajších strážcov baní v uniformách, zo slávnostnej sv. omše, baníckej hostiny a uctenia 
si pamiatky návštevy princov pred štôlňou Ludovika... pokračovanie - kliknite.  

    Pre zväčšenie fotografie - kliknite.  

   Jubilejný 15. Náckov štiavnický pochod, Banská Štiavnica, 27.7.2012 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici zorganizoval 27.júla 
2012 jubilejný 15.Náckov štiavnický pochod s programom. Tradične na trase bolo niekoľko 
zastavení v pohostinských zariadeniach, v ktorých mali možnosť účastníci využiť 
mimoriadne zľavy. 
    Fotogaléria - kliknite. 

   Kremnický banícky deň, 21.7.2012 
     Kremnický banícky spolok zorganizoval v sobotu 21. júla 2012 kultúrnu akciu 
Kremnický banícky deň. V tomto termíne sa v meste konali aj Cechové hody kremnické. 
Program začal slávnostným sprievodom mestom za účasti členov baníckych spolkov zo 
Španej Doliny, Starých Hôr, Banskej Bystrice, Ľubietovej, Banskej Štiavnice, dychovky 
Minciar, pozvaných hostí a sympatizantov.... pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite. 

   Ľubietovský banícky deň a 1. Ľubietovský banský šachtág, Ľubietová,  
14.7.2012 
     Ľubietovský banícky deň a 1. Ľubietovský banský šachtág s účasťou širokej verejnosti, 
bohatým programom a podporou účasti zástupcov baníckych spolkov a cechov zo Španej 
Doliny, Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Kremnice, Vyhní, Pukanca, Pezinka, Marianky, 
Rudnian, Rožňavy. Handlovej, Novák a Starých Hôr pripravila obec Ľubietová a OZ Libetha-
Ľubietovský banícky spolok. Celá akcia vyznela impozantne a svojim rozsahom presiahla 
rámec obce a jednoznačne prispela k propagácii bohatej baníckej histórie obce. ... fotogaléria.  

   Delegácia Baníckeho spolku Spiš na exkurzii v Poľsku,  
5.-6.7.2012 
     V dňoch 5.- 6. júla 2012 uskutočnila delegácia BSS SNV v zložení: Ing. Klaučo, Ing. 
Osif, M. Greisel a Ing. Daniel služobnú cestu do Poľska. K delegácii sa pridal dňa 6.7. 2012 
generálny riaditeľ Slovenského technického múzea Košice, Ing. Eugen Labanič... 
pokračovanie.  
 



   5.stretnutie banských miest a obcí Slovenska, Banská Štiavnica,  
21.-24.6.2012 
     Do Banskej Štiavnice sa zišlo v dňoch 21. - 24. 6. 2012 vyše 600 účastníkov 
významného baníckeho podujatia, 5. stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Okrem 
zástupcov slovenských banských miest a obci sa ho zúčastnili aj zahraniční hostia z Českej 
republiky, Poľska, Maďarska, Nemecka, Ruska a Rakúska. ... pokračovanie.  
 

   Vyhniansky Trnád 2012, Vyhne, 9.6.2012 
     OZ Eisenbach Vyhne zorganizovalo už po tretí krát tradičný banícky Trnád vo 
Vyhniach. Konal sa podľa starých tradícii pred štôlňou Sv. Antona Paduánskeho a začal 
procesiou cez časť obce Vyhne pokračoval omšou po ktorej vystúpil spevácky súbor 
„Štiavničan“, banícka dychovka „Hodrušanka“ a na záver bolo vystúpenie country kapely 
„Dostavník“, počas celej akcie sa podával banícky guláš a čapovalo vyhnianske pivo . 
    Pre zväčšenie fotografie kliknite - tu. 

   Odhalenie informačnej tabule pri Hoffer štôlni na Bankách, Vyhne, 
9.6.2012 
     Pri príležitosti baníckej slávnosti vo Vyhniach 9.6.2012 v spolupráci OZ Eisenbach v 
spolupráci s Banskoštiavnicko - hodrušským baníckym spolkom a OZ Kerling slávnostne 
odhalili informačnú tabulu a pamätnú dosku pri dedičnej štôlni Hoffer na Bankách. Z tabule 
sa môžu návštevníci dozvedieť históriu jednej z najstarších dedičných štôlní v tomto 
regióne. Informačnú tabulu odhalil prezident KOZ Slovenska, Ing. Miroslav Gazdík.     Pre 
zväčšenie fotografie kliknite - tu. 

   Slávnostný šachtág Kremnica – Šturc 2012, 2.6.2012 
     Kremnický banícky spolok organizoval dňa 2. júna 2012 banícku kultúrnu akciu 
ŠTURC. Je to stretnutie obyvateľov mesta Kremnica so spomienkou na  jedno z najväčších 
banských nešťastí v histórii Slovenska, ktoré sa koná na turíčnu sobotu. „V roku 1443 sa 
dôsledkom zemetrasenia prepadol vrch Šturec, pod ktorým sa nachádzajú najbohatšie zlaté 
žily. Podľa legendy tam zahynulo približne 500 baníkov. Na turičnú sobotu sa zjavil baníkom 
permoník, ktorý ich vyzval, aby prestali pracovať, vyfárali a oddychovali, pretože to bol 
veľký cirkevný sviatok. Keďže baníci neposlúchli, boli potrestaní tým, že boli zavalení. 

Legenda hovorí, že toto nešťastie bolo "Božím trestom".... pokračovanie.  
    Pre zväčšenie fotografie kliknite - tu, fotogaléria - kliknite. 

   Zasadnutie Rady Združenia, Pukanec, 31.5.2012 
     V budove Miestnej knižnice v Pukanci sa 31.5.2012 konalo prvé tohtoročné zasadnutie 
Rady Združenia. Z celkového počtu 25 členov Združenia sa na zasadnutí zúčastnili 
zástupcovia 19 spolkov a cechov. Závery zo zasadnutia obdržia členovia e-mailom po 
spracovaní zápisnice. Následne bude zápisnica pre členov Združenia prístupná v sekcii 
určenej pre členov Združenia - pravý stĺpec na úvodnej stránke nášho webu. 
 

   Festival kumštu remesla a zábavy a Otvorenie Župného leta BBSK, 
Banská Štiavnica, 25.-26.5.2012 
     Festival prebieha v jednom z objektov Slovenského banského múzea v Starom zámku, 
ktorý je so svojimi priestormi atraktívnou kulisou festivalového diania. 
    Ťažiskovou úlohou Festivalu – ako to vyplýva aj z názvu – bola prezentácia remesiel. 
Remeslo predvádzali a svoje výrobky ponúkali remeselníci z celého Slovenska. Do 
remeselnej činnosti sa mohli zapojiť i návštevníci v tvorivých dielňach, či u samotných 
remeselných výrobcov, alebo v rámci projektu Slovenského banského múzea – Škola v 

múzeu. Od r. 2005 je vyhlasované vždy jedno z remesiel ako hlavné. Tento rok to boli remeslá a profesie, ktoré 
súvisia s hudbou, ktorá v rôznych podobách zasahovala a zasahujú do každodenného života.  
    Spoznávate našich priateľov a kamarátov z Banskej Štiavnice na fotografii vľavo ? Kliknite TU. 

   Zájezd s hornickou tématikou do pohoří Schwarzwald v Německu, 
21.5.2012 
     Členové hornického spolku ze Stříbra uspořádali zájezd za poznáním hornické činnosti 
v sousedním Německu. Zájezdu se zúčastnili i členové dalších hornických spolků z Příbrami, 
Plané, Chodova a Chomutova. Šestidenní zájezd nás zavedl nejdříve do největšího 
hornického muzea v Evropě do Bochumi.... pokračovanie, fotogaléria - kliknite.  
    Poznámka: Akcia našich priateľov a kamarátov zo Stříbra môže byť tipom k návšteve aj 
pre našich členov a potencionálnych záujemcov o montánnu turistiku. 

   Deň múzeí 2012 – expozícia Slovenského technického múzea Košice 
v Spišskej Novej Vsi, 18.5.2012 
     Na 18.5.2012 sa pripravilo i STM Košice, ktoré v spolupráci s Baníckym spolkom SPIŠ 
zorganizovali v novej expozícií zo zbierok Slovenského technického múzea v Multifunkčnom 
banícko-energetickom centre Barborka v Spišskej Novej Vsi, v rámci Medzinárodného dňa 
múzeí, program na tento deň, ktoré sa v novootvorenej Expozícií baníctva Spiša konalo 
prvý krát. Výkonný výbor BSS SNV na zasadnutí 16.5.2012 prehodnotil prípravu a 
organizačné zabezpečenie programu Dňa múzeí, podľa pokynov STM z 30.4.2012... 

pokračovanie, fotogaléria - kliknite.  

   Banícky spolok Spiš na Kláštorisku, 12.5.2012 
     V sobotu 12. mája 2012 zorganizoval BSS výstup na Kláštorisko. Akcie sa zúčastnilo 
viac ako 30 členov nášho spolku. Kláštorisko sa nachádza v srdci NP Slovenský raj, ako 
náhorná plošina (800 m n. m), odkiaľ je nádherný výhľad na Spišskú kotlinu. Strategickú 
pozíciu tohto miesta si všimli a využili už pôvodní obyvatelia Spiša, ktorí ho opevnili z dvoch 
relatívne prístupných strán... pokračovanie. Text z návštevy Medvedej jaskyne - kliknite. 
Fotogaléria - kliknite.  

   Poklona sv. Jozefovi robotníkovi, Smolník, 1.5.2012 
     Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta sa 1. mája 2012 zúčastnil na svätej 
omši v Rímsko-katolíckom kostole v Smolníku - Poklona sv. Jozefovi robotníkovi. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   8. Náckova Štiavnica, Banská Štiavnica, 27.4.2012 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok v spolupráci s ďalšími organizátormi 
zorganizoval v poradí už 8. ročník Náckovej Štiavnice. Sprievodnou akciou hlavného 
programu bola jazda mimoriadneho historického motorového vlaku "Štiavnickej Anče" zo 
Zvolena do Banskej Štiavnice a Náckov povestný výjazd vlakom z Banskej Štiavnice do 
Hronskej Dúbravy pravidelným spojom s odchodom o 14:52 h a s návratom v "Štiavnickej 
Anči".  
    Fotogaléria - kliknite.  

   Štátny tajomník MH SR prijal členov Výkonného výboru Združenia, 
Bratislava, 26.4.2012 
     Štátny tajomník MH SR, Ing. Dušan Petrík, za prítomnosti vedúceho služobného úradu 
MH SR, Mgr. Martina Holáka, PhD., generálneho riaditeľa sekcie energetiky MH SR, Ing. 
Jána Petroviča a RNDr. Dušana Onačilu, odbor energetickej a surovinovej politiky MH SR, 
prijal delegáciu Výkonného výboru ZBSC Slovenska v zložení: JUDr. Vilim, doc. Ing. 
Ďurove, p. Koszta, p. Kráľ a vedenú predsedom Združenia, Ing. Malchárkom, CSc. 
Zúčastnené strany deklarovali spoločný záujem na spolupráci v ďalšom období.  

    Tlačová správa z prijatia na webe MH SR - kliknite. 

   16. ročník stretnutia banských a hutníckych miest ČR, Chomutov, 
20.-22.4.2012 
     Za účasti zástupcov niekoľkých našich spolkov a cechov sa konal 16. ročník stretnutia 
banských a hutníckych miest ČR. Hostiteľom tohtoročného stretnutia v dňoch 20.-
22.4.2012 bolo severočeské banské mesto Chomutov.  
    Tlačová správa - kliknite , fotogaléria - kliknite.  

   Deň Zeme 2012, Stupava, 22.4.2012 
     Environmentálnymi témami bolo priam nabité popoludnie 22. apríla 2012 v Stupave. 
Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava usporiadalo v rámci celosvetového Dňa 
Zeme 2012 bohatý program plný súťaží pre deti a výstavy oslovujúce všetkých milovníkov 



prírody, kultúry a spoločenského diania v regióne Záhoria. Spolok Permon Marianka a Spolok pre montánny 
výskum pripravili pre návštevníkov expozíciu minerálov, hornín a fotografií starých baní z okolia.... - pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite.  

   Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Bratstvo Smolník - Smolnícka 
Huta, Smolník, 31.3.2012 
     V poslednú marcovú sobotu sa konalo Valné zhromaždenie Baníckého spolku Bratstvo 
Smolník-Smolnícka Huta. Predseda spolku Ing. Jozef Valko vo svojom prejave zhodnotil 
minuloročnú prácu na SBC - náučného banského chodníka a poďakoval všetkým členom, 
ktorí sa podieľali na jej reálizácii. Rokovanie podporili svojou účasťou zástupcovia Baníckeho 
spolku Spiš a Gemerského baníckeho spolku Bratstvo v Rožňave. Po trojročnom období 
prebiehali aj voľby výkonného výboru a voľba predsedu spolku. Novozvolený predseda 

spolku zostáva Ing. Jozef Valko.  
    Fotogaléria - kliknite.  

   Krst knihy Daniely Bednářovej, Kremnica, 29.3.2012 
     V priestoroch knižnice Jána Kollára v Kremnici sa dňa 29.3.2012 konal krst knihy D. 
Bednářovej "V kuchyni kremnického baníka". Členovia Kremnického baníckeho spolku 
priniesli knihu v baníckom korýtku, uloženú spolu s rudou. Zaznela banícka hymna, knihu 
pokrstili p. PaeDr. Veronika Balážová - riaditeľka knižnice Jána Kollára v Kremnici a syn 
autorky Ivko Bednář. Pokrstená bola zemou z Andrej štôlne a baníci nalepili do knihy 
zlatinky pre šťastie. Nechýbali príhovory pani riaditeľky, riaditeľa vydavateľstva Mgr. 
Stanislava Muntága, čítali sa úryvky z knihy, deti zo ZŠ recitovali banícke básničky a 

spievali pesničky. Na klavíri sprevádzal p. Peter Mácel zo Základnej umeleckej školy a ochutnávali sa banícke jedlá. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Valné zhromaždenie ZBSC Slovenska, Banská Štiavnica, 22.3.2012 
     Valné zhromaždenie ZBSC Slovenska sa konalo vo štvrtok 22.3.2012 v aule Strednej 
priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Za účasti zástupcov 21 spolkov 
a cechov Združenia boli zvolené nové orgány na dvojročné obdobie: predseda Združenia - 
Ing. Jaroslav Malchárek, CSc., výkonný tajomník - JUDr. Dušan Vilim a výkonný výbor 
v zložení: Ing. Dušan Čellár, doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD., Arpád Koszta, Jozef Kráľ 
a Ing. Štefan Molčík. 
   Za nových členov Združenia boli prijatí: OZ Horehronská banská cesta v Brezne, OZ 

Štítnická Concordia v Štítniku a Študentský banícky spolok v Košiciach.  
    Fotogaléria - kliknite.  

   Banícky spolok SPIŠ uvádza do života Banícko – energetické centrum 
BARBORKA, Spišská Nová Ves, 15.3.2012 
     Multifunkčné Banícko - energetické centrum Barborka v Spišskej Novej Vsi bolo dané 
do užívania slávnostným otvorením 4. novembra 2011. Od tejto doby je snaha Slovenského 
technického múzea Košice (STM) spolu s Baníckym spolkom SPIŠ (BSS) dať ho do užívania. 
Postupne sa dopĺňajú zbierkové materiály, takže dnes je múzejná časť otvorená pre širokú 
verejnosť.  
    Ďalšou úlohou je využitie prednáškovej sály. V rámci BSS bol ustanovený lektorsky zbor, 

ktorého úlohou je pripraviť prednášky s tematikou baníctva, geológie, prírodných vied nielen z územia Slovenska, 
ale i zo zahraničia. Lektorský zbor má v súčasností 10 členov s vedúcim lektorskej skupiny Ing. Jozefom Danielom. 
Pripravených je 14 prednášok. Prvé prednášky sa uskutočnili 15. marca 2012 dopoludnia dve, pre žiakov Základnej 
školy na Levočskej ulici, odpoludnia pre dospelých. Téma prednášky: „SLOVENSKÁ BANSKÁ CESTA, MOŽNOSTÍ 
VYUŽITIA MONTÁNNYCH PAMIATOK V TURISTICKOM RUCHU“. Prednášateľ J. Daniel. Prednáška sa uskutočnila za 
účastí mestskej televízie REDUTA. 
    Fotogaléria - kliknite.  

   Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Spiš, Spišská Nová Ves, 14.3.2012 
     Valné zhromaždenie sa konalo 14. marca 2012 už v novej budove MEBC , ktorú pán 
primátor nášho mesta pomenoval ako centrum Barborka. Toto valné zhromaždenie bolo už 
piate v poradí. BSS sa hlási k spolku sv. Barbory ktorý už 24.júla 1613 mal v listine 
zadokumentované základné pravidlá baníckeho bratstva v Spišskej Novej Vsi. Baníci tohto 
bratstva už pred 400 rokmi uznávali sv. Barboru ako svoju patrónku a ochrankyňu v 
baniach Novoveskej Huty, Hnilčíka, Mlyniek a Hnilca - pokračovanie.  
    Fotogaléria - kliknite.  

   10. výročí vzniku Hornického spolku ve Stříbře, 9.3.2012 
     V pátek 9. března 2012 se do královského horního města Stříbra sjeli horničtí 
kamarádi z celých Čech, ze Slovenska a z Německa, aby se stříbrskými členy hornického 
spolku oslavili jejich desetileté výročí... - pokračovanie.  
    Fotogaléria zo stretnutia- kliknite.  

   I. Hodrušský šachtág na Rozálke, 7.3.2012 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok zorganizoval 7.3.2012 I. Hodrušský 
šachtág na Rozálke.  
    Fotogaléria zo šachtágu- kliknite.  

   Rožňavská Metercia, Pezinok, 5.3.2012 
     V minigalérii Pezinského kultúrneho centra sa uskutočnila vernisáž výstavy "Rožňavská 
Metercia". Hlavným kurátorom výstavy bol Ing. Karol Tomány z Baníckeho múzea v 
Rožňave. Otvorenia výstavy sa zúčastnila široká verejnosť na čele s primátorom mesta, 
zástupcovia viacerých organizácii. Spestrilo ho aj vystúpenie speváckej skupiny "Šafrani". 
Organizátorom podujatia bol Malokarpatský banícky spolok v Pezinku.  
    Fotogaléria z vernisáže výstavy - kliknite.  

   Pezinský plavecký maratón, Pezinok, 2.3.2012 
     Členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku sa aktívne zúčastnili na VII. 
ročníka Pezinského 24-hodinového plaveckého maratónu. Plávali počas vyhradeného 
časového limitu od 22.00 do 23.00hod. a prispeli k úspechu podujatia.  
 

   Pracovné stretnutia, Rožňava, 1.-2.3.2012 
     V dňoch 1.-2.3.2012 sa konalo v Rožňave zasadnutie Výkonného výboru Združenia 
zamerané k príprave valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 22.3.2012 v Banskej 
Štiavnici a pracovné stretnutie členov organizačného výboru k 15. Európskemu baníckemu 
a hutníckemu dňu v roku 2013 v Košiciach.  
 

   Prednáška: ISLAND, Banská Štiavnica, 21.2.2012 
     Utorkové popoludnie - tradičné podujatie vzdelávacej sekcie Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku. Prednášku: ISLAND - predniesol predseda spolku, Ing. 
Richard Kaňa.  
    Fotogaléria z podujatia - kliknite.  

   Jubilejný 20. reprezentačný banícky ples, Banská Štiavnica, 10.2.2012 
     Slovenská banská komora, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a Mesto 
Banská Štiavnica zorganizovali jubilejný 20. reprezentačný banícky ples "12. 
celoslovenský", ktorý sa konal 10.2.2012 v priestoroch hotela GRAND-MATEJ v Banskej 
Štiavnici.  
    Fotogaléria z plesu - kliknite.  

   Prijatie 1. miestopredsedom Senátu Parlamentu ČR, Praha, 1.2.2012 
     Predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Ing. Malchárek, výkonný 
tajomník JUDR.Vilim a šéfredaktor MONTANREVUE p. Kráľ sa dnes zúčastnili v Prahe na 
stretnutí s 1. miestopredsedom Senátu Parlamentu ČR, MUDr.Přemyslom 



Sobotkom, ktoré organizovalo Združenie baníckych a hutníckych spolkov ČR.  

   Prednáška: PACHUCA - banský región Mexika, Banská Štiavnica, 
24.1.2012 
     Utorkové popoludnie - tradičné podujatie vzdelávacej sekcie Banskoštiavnicko-
hodrušského baníckeho spolku. Prednášku: PACHUCA - BANSKÝ REGIÓN MEXIKA predniesol 
Phdr. Jozef Labuda, CSc., ktorý sa v lete 2011 zúčastnil ERBE SYMPÓZIA v tejto lokalite.  
    Fotogaléria z podujatia - kliknite.  

   Odhalenie pamätnej tabule Antonovi Péchovi, Banská Štiavnica, 
29.12.2011 
     Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok zorganizoval 29.12.2011 slávnostné 
odhalenie pamätnej tabule na dome, kde žil Anton Péch, (1822-1895), významný banský 
odborník a banský riaditeľ.  
    Fotogaléria z podujatia - kliknite.  

   Staroročné fáranie, Banská Štiavnica, 27.12.2011 
     Deň po vianočných sviatkoch sa uskutočnilo staroročné fáranie starých baníkov do 
štôlne Glanzenberg v Banskej Štiavnici.  
    Fotogaléria z podujatia - kliknite.  

   Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, Banská Štiavnica, 
22.12.2011 
     Za účasti zástupčov Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku sa konalo 
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva pri príležitosti slávnostného aktu 
odovzdania čestného občianstva mesta Banská Štiavnica doc. JUDr. Róbertovi Ficovi, CSc. 
Zasadnutie sa uskutočnilo dňa 22. decembra 2011 o 11:00 hodine v Rytierskej sále Starého 
zámku v Banskej Štiavnici.  
    Fotogaléria z podujatia - kliknite.  

   Konferencia "História, súčasnosť a perspektívy baníctva a geológie na 
Spiši", Spišská Nová Ves, 8.-9.12.2011 
     Banícky spolok Spiš so spoluorganizátormi v snahe zapojiť širokú obec baníkov, 
geológov, ekonómov a predstaviteľov ďalších súvisiacich profesií, ako aj zástupcov obcí a 
miest na Spiši do diskusie o banskej a geologickej problematike v regióne Spiša a širšieho 
okolia pripravil 8. - 9.decembra 2011 konferenciu: "História, súčasnosť a perspektívy 
baníctva a geológie na Spiši"... pokračovanie, vyhlásenie, fotogaléria - kliknite, videoreportáž - 
kliknite,  

   3. ročník turistického pochodu po "Náučnom lesníckom a baníckom 
chodníku Turecká", Nižná Slaná, 10.12.2011 
     Dňa 10.12.2011 sa členovia klubu KST Sosna Nižná Slaná zúčastnili na 3. ročníku 
"Turistického pochodu po náučnom lesníckom a baníckom chodníku Turecká", ktorý 
zorganizovala obec Rudná. 8,2 km dlhú trasu s prevýšením cca 550 metrov s 22 
informačnými tabuľami rozdelenú na dve časti: časť lesnícko - poznávacia a časť banícka, 
účastníci absolvovali za 5 hod., aj s prehliadkou 3 sprístupnených starých banských diel. 
    Členovia KST Sosna Nižná Slaná ďakujú za výbornú akciu, občerstvenie a 

guláš,starostovi obce Rudná a organizačnému výboru. Fotogaléria - kliknite.  

   60. Jubilejný "Skok cez kožený flek", Košice, 1.-2.12.2011 
     Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach a Barborský 
výbor zorganizovali 2.12.2011 60. jubilejný „Skok cez kožený flek“. S týmto tradičným 
historickým ceremeniálom prijímania študentov 1. ročníka do stavu baníckeho skokom cez 
kožený flek súviseli sprievodné akcie – program akcií – kliknite TU. 1.12.2011 - vernisáž 
výstavy „História skokov cez kožený flek“ spojená s krstom „Pamätnice skokov cez kožu 
1952-2010“ - fotogaléria, 2.12.2011 – Jubilejný „60. Skok cez kožený flek“ - fotogaléria. 
Vyhodnotenie - kliknite.  

   Svätobarborský šachtág, Pezinok, 3.12.2011 
     Malokarpatský banícky spolok v Pezinku zorganizoval Svätobarborský šachtág za 
účasti hostí: predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavla Freša, primátora 
mesta Pezinok, Mgr. Oliveru Solgu, predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov 
Slovenska, Ing. Jaroslava Malchárka, výkonného tajomníka Združenia, JUDr.Dušana Vilima, 
zástupcov baníckych spolkov a cechov z Bratislavy, Marianky, Spišskej Novej Vsi, 
Ľubietovej, Kremnice, Pukanca, Vyhní a Handlovej. Šachtágu sa zúčastnilo ďalších niekoľko 
desiatok pozvaných účastníkov.  

    Fotogaléria - kliknite.  

   Odhalenie zrekonštruovaného portálu Dolného prekopu k šachte Lill, 
Banská Hodruša, 25.11.2011 
     Občianske združenie Kerling Hodruša – Hámre pripravilo 25.11.2011 odovzdanie a 
prezentáciu výsledkov projektu opravy historických banských portálov v Hodruši–Hámre, 
Horný Hodrušský banský závod, časť Banská Hodruša, spojené s odhalením portálu Dolného 
prekopu k šachte Lill, príhovormi realizátorov projektu, vystúpením baníckeho speváckeho 
zboru Staré Hory, niekoľkými prednáškami o histórii objektov a realizácii ich opráv, 
baníckym šachtágom a voľnou zábavou s malým pohostením.  

    Fotogaléria - kliknite.  
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