
Invitation 

       Meghívó  

           Zaproszenie  

                     Pozvánka                              
                  

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület,  

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska,   

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa  

s podporou Višegrádskeho fondu Vás pozývajú na konferenciu 

  

Historické banské cesty v strednej 

Európe 
Historical Routes of the Mines of Central Europe  

 

21.-22. apríl 2016 

Banská Štiavnica 

  

 
 

 

 

 



ZAMERANIE A CIELE MEDZINÁRODNEJ 

KONFERENCIE 

 
Konferencia sa zameriava na jedinečné kultúrne 

dedičstvo banských regiónov s tradíciami ktoré prispievajú k 

rastu a trvalo udržateľnému cestovnému ruchu regiónu, na 

šírenie montánneho dedičstva a vytváranie príťažlivých 

turistických  atrakcií profesionálnym spôsobom. 

Tieto kultúrne pamiatky predstavujú  a prezentujú 

technický a hospodársky vývoj Európy.  

Všeobecným cieľom konferencie je rozvíjať virtuálne 

európske trasy v banských oblastiach na podporu a zlúčenie 

stratégie cestovného ruchu a  kultúrneho dedičstva UNESCO 

v strednej Európe. 

 
PROGRAM 

 

21. apríl (Banská Štiavnica) 

 

09.00 – 10.00 registrácia, občerstvenie 

10.00 – 12.00 prednášky 

12.00 – 13.30 obedňajšia prestávka 

13.30 – 15.00 prednášky 

15.00 – 15.20 prestávka, občerstvenie 

15.20 – 16.30 prednášky a diskusia, návrhy do záverov  

                     konferencie 

18.30 – 22.00 večera, spoločenský večer 

   Banícka pivnica Libresso 

 
 

22. apríl (Hodruša-Hámre) 
 

09.00 – 11.00 fáranie do bane Strarovšechsvätých 

11.00 – 12.30 záver konferencie 

12.30 – obed 

 

 
 



10.00 – 12.00 Prednáškové dopoludnie 
 
PhDr. Anna Matoušková – Ministerstvo kultury ČR 
Montánní tradice jako součást kulturního dědictví Českého národa 
 
Dr.Korompay Péter –OMBKE Dorog 
Realizácia projektu V4 Small Grants v regióne Dorog,  
ďaľšie možnosti v rámci stredoeurópskeho transnacionálneho programu 
2014 -2020 
 
Ing. Bársony László – OMBKE Tatabánya 
Realizácia projektu V4 Small Grants v regióne Tatabánya a programi 
jubilejného roku „Jó szerencsét“ 2017.  
 
Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. – VŠB TU Ostrava 
Historie hornicko-akademických tradic 
 
 

13.30 – 15.00 Popoludňajšie prednášky 
 
Ing. Zdeněk Brázda Ph.D. – Sdružení hornických a hutnických spolků ČR 
Zájmové oblasti hornické historie a hornických tradic na trase české části 
Středoevropské báňské cesty, varianty řešení 
 
Prof.Dr.hab.inž.Wieslaw Blaschke – SITG Katowice Polsko 
Cesta banských tradícií v Polsku 
 
PaedDr. Pavel Hronček – Fakulta BERG TU Košice 
Problematika pripravovanej kultúrnej cesty vo východoslovenskom regióne 
a prepojením na okolité cezhraničné regióny(Maďarsko, Rumunsko, 
Ukrajina, Poľsko a Rakúsko) 
 
Ing. Pavel Zajac - OZ LIBETHA Ľubietová 
Obnova baníckej histórie v Ľubietovej a jej využitie pre cestovný ruch - 
Železné srdce Slovenska 
 
 

15.20 – 16.30 Prednášky a diskusia – návrhy do 
záverov konferencie 
 
Ing. Kardics István -  OMBKE Oroszlány 
Realizácia projektu V4 Small Grants projects v oroszlányskom regióne, 
Oroszlányske banícke múzeum 
 
Ing. Erik Sombathy – Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska 
Návrhy prezentácie banských lokalít za účelom turizmu 

 



ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

Termín konania: 21.-22. apríl 2016 
 

Miesto konania: 21.4.2016: 
                             Slovenské banské múzeum 

                             Kammerhofská 2 

                             969 01 Banská Štiavnica 

 

                              22.4.2016: 
         Slovenská banska spol. s r.o. 

           Baňa Starovšechsvätých 

           966 61 Hodruša-Hámre 
 

Prihlásenie účasti:  
na e-mailovej adrese: do 18.4.2016 

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska: 

zdruzeniebsc@gmail.com 
 

Ubytovanie: 
Ubytovanie je organizátormi medzinárodnej konferencie 

zabezpečené: 

   Hotel GRAND MATEJ 

  Kammerhofská 5, 969 01 Banská Štiavnica 

  Penzión KAMI 

  Kammerhofská 20 
 

Občerstvenie a stravovanie: 
Pre pozvaných hostí a účastníkov bude strava a občerstvenie 

zabezpečené organizátormi podujatia v réžii konferencie 
 
 
 
                                     Spoluorganizátormi  konferencie sú:  
 

                                                          
ELGEO-BANSKÁ s.r.o       Slovenská Banská, spol. s r.o.      Slovenské banské        Banskoštiavnicko-hodrušský                                                         
                                                                                                        múzeum                            banícky spolok 



Všetkých účastníkov konferencie pozývame na tradičné 

podujatie Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spoku 

 

Náckova Štiavnica 
22.4.2016 

 

ktoré sa koná pod záštitou primátorky Banskej Štiavnice 

Mgr. Nadeždy Babiakovej a je venované pamiatke  

Ing. Milana Urbáneka 
 

 

Program podujatia: 

 

- odchod z Banskej Štiavnice do Hronskej Dúbravy       

   pravidelným vlakom Os 6112 o 14.02 hod 

- jazda historickým vlakom v úseku Hronská Dúbrava –   

   Banská Štiavnica v čele s historickým rušňom T466 0253 

- kultúrny program vo vestibule železničnej stanice  

   v Banskej Štiavnici o 15.30 hod 

- privítanie „ Pergmónov“ 

- spomienka na osobnosť Ing. Milana Urbáneka (12.5.1931- 

  11.3.2016), významnej osobnosti slovenského baníctva  

  v oblasti rudných a nerudných surovín a významného  

  interpreta historických baníckych a akademických postáv 

- 12 pilotná prednáška významného „náckológa“ o živote  

   a diele štiavnického Nácka 

- súťaž v prednese náckových vtipov, špásov a príbehov  

   v štiavnickom dialekte(„štjavnyčtina“) 

- súťažný kvíz zo znalosti „ štjavnyčtiny“ 

 

Vstup do historického vlaku bezplatný. 

 

 

 



Záväzné potvrdenie účasti/Návratka 

 

Medzinárodný seminár 
Historické banské cesty v strednej Európe 

 

Firma/Organizácia.......................................................... 

.................................................................................... 

Mená účastníkov............................................................. 

....................................................................................

....................................................................................

.................................................................................... 

Ubytovanie 

20.-21. 4.                                                        počet izieb 

dvojlôžková izba(oddelené lôžka)   .../... 

jednolôžková izba     .../... 

21.-22. 4. 

dvojlôžková izba(oddelené lôžka)   .../... 

jednolôžková izba     .../... 

 

Pre pozvaných hostí a účastníkov bude ubytovanie, strava a 

občerstvenie zabezpečené organizátormi v réžii konferencie. 

 

Návratku prosíme odoslať na e-mailovú adresu Združenia 

baníckych spolkov a cechov Slovenska: 

zdruzeniebsc@gmail.com 

najneskôr do pondelka 18.4.2016 do 14.00 

mailto:zdruzeniebsc@gmail.com

