
 

  

 

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku 

 

POZVÁNKA  
 

Medzinárodná konferencia na tému 

 

„ Staré banské diela – významný faktor geoturizmu “ 

 

Dňa 21.septembra 2018 o 13.00 hod. v priestoroch rekreačného zariadenia 

ROZÁLKA – PEZINOK 

 

Pod záštitou predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 

Ing. Erika  Sombathyho 



 

   

  

Euro-Ázijský kontinent v dobe vrásnenia bol obdarený nespočítateľným 

množstvom a druhmi nerastných surovín. Ľudia, žijúci v tejto časti sveta, sa od 

pradávna snažili a snažia nerastné suroviny využiť vo svoj prospech. Len na 

Slovensku je viac ako 460 miest kde sa v minulosti, ale aj teraz kutalo, ťažilo  

a ťaží nerastné bohatstvo. Aj v iných krajinách Európy je to obdobné. 

Predovšetkým už vydobyté staré banské diela vo väčšine krajín zostali 

a zostávajú spoločnosťou nepovšimnuté a zanedbávané. Vo väčšine prípadov 

úmyselne devastované. Aspoň na Slovensku je to tak. 

Úlohou tejto konferencie je poukázať na skutočnosť, že namáhavá práca 

baníkov, ale aj ťažiarov kameňa, či iných nerastných surovín sa dá plno hodnotne 

využiť v prospech rozvoja cestovného ruchu a tým i celej spoločnosti. 

Geoturizmus v Európe nadobúda čím ďalej tým viac na význame a rozumná 

spoločnosť prostredníctvom štátnych, regionálnych a obecných orgánov, za 

pomoci neziskových organizácií (spolky, cechy, bratstvá a iné občianske 

združenia) sa snaží staré banské diela postupne pomocou písomných, ale aj 

zvykových „ Artikul “ (dohôd) sprístupniť širokej verejnosti. 

Organizátori konferencie veria, že príspevky ktoré odznejú na konferencii 

prispejú k rozšíreniu poznatkov o sprístupňovaní starých banských diel, 

kameňolomov, štrkových jám a ďalších pozostatkoch po banskej a ťažobnej 

činnosti širokej verejnosti. 

 



 

   

Program: 

 

13:00  Otvorenie konferencie, Ing. Erik Sombathy - predseda ZBSC Slovenska 

13:05  Geopark Malé Karpaty, Jirko Vitáloš - BARBORA nezisková organizácia 

13:30 Bridlicová štôlňa v Mariánskom údolí (video produkcia),  

RNDr. Roman Lehotský – Spolok Permon Marianka 

14:00  Hornický skanzen Stríbro, Ing. Karel Neuberger - Hornicko - historický 

spolek Stříbro 

14:30  Diskusia k od prednášaním témam 

15:00  Štôlňa Andrej Kremnica, Ing. Dušan Roob - Kremnický banícky spolok 

15:20  Skanzeny a staré banské diela v Poľsku, ich údržba a prevádzkovanie,  

Dipl. Ing. Marek Przystasz - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Górnictwa Oddział Rybnik 

15:50  Skanzeny a staré banské diela v Maďarsku, ich údržba a prevádzkovanie, 

Gábor Zelei - Magyar bányászat és geológiai szolgáltatás 

16:10  Ukončenie, JUDr. Dušan Vilim – Malokarpatský banícky spolok v Pezinku 

 



 

   

 

 

 

Odborný garant : JUDr. Dušan Vilim 

Z konferencie bude vydaný zborník v elektronickej forme. Preto prosíme, 

aby nám prednášatelia zaslali materiály na vydanie zborníku najneskôr 

do 1. septembra 2018 na emailovú adresu: vilim@banicipezinok.sk 

prípadne kovacic@banicipezinok.sk  

 

S pozdravom   Zdar Boh ! 

   Zdař Bůh ! 

   Szczęść Boże ! 

   Jó Szerencsét ! 
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