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

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

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

Milé dámy, vážení páni, semestri a firmy, určite máme ešte v živej pamäti
početné všetky veľmi zaujímavé a úspešné podujatia horúcich jarno-letných dní,
k úspechu ktorých sa samozrejme najviac pričinili  organizátori, ale aj my ostatní
podporou  účasti,  za  čo  všetkým  patrí  poďakovanie.  Spomedzi  všetkých  asi
najväčšie  dojmy  budú  rezonovať  v pamätiach  účastníkov  a organizátorov
Ľubietovského  baníckeho  dňa  (27.-28.mája)  a  16.európskych  baníckych
a hutníckych  dní  v  Příbrami  (10.-12.júna).  K úspechu  týchto  podujatí  patrí  naše
uznanie  pre  organizátorov,  ale  aj  poďakovanie  všetkým účastníkom,  v Příbrami
v hlavnom  sprievode  –  bergparáde  sme  našim  počtom  272  uniformovaných
účastníkov  zo  Slovenska  doplnili  celkové  defilé  cca  2000  baníckych  uniforiem
a krojov celej  zostavy slávnostného sprievodu. Zároveň mi dovoľte touto cestou
tlmočiť osobitné poďakovanie kolegom z Cechu příbramských horníků a hutníků za
sprievodný nedelný program pre naše Združenie v pivovare a zámku Březnice. 

V plnej  príprave  je  naše  tohotoročné  hlavné  podujatie  –  9.stretnutie
banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa bude konať v termíne 12.-14. august
v Gelnici, na ktoré Vás všetkých v mene usporiadateľov srdečne pozývame. Hlavná
časť  programu  bude  v sobotu  od  10.00  až  do  večera  v centre  mesta  Gelnica,
stretnutie  bude  zahájené  piatkovým  večerným  šachtágom  o 19.00  a ukončené
nedelnými  exkurznými  sprievodnými  časťami  programu  v Smolníku  (organizuje
Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta) a v Hnilčíku (organizuje Banícky



spolok Spiš). Je na výbere účastníkov,ktorý z nedelných sprievodných programov si
vyberie.

Vážení  čitatelia vyššieuvedených riadkov,  ak Vám úmor mojich informácií
a môjho  slovosledu  dovolil  dopracovať  sa  až  k tejto  fáze  príhovoru,  úprimne
srdečne Vám prajem v mene výkonného výboru Združenia a šéfredaktora časopisu
Montanrevue  príjemne strávené  letné  mesiace,  výdych a načerpanie  nových  síl
a tiež šťastie a čas pre návštevu zaujímavých banských lokalít u nás i v zahraničí. 

Zdar Boh !

Erik Sombathy
predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska


