
Milé  dámy,  vážení  páni  a kolegovia  zo  spolkov,  cechov,  baníckych  bratstiev,
reprezentanti baníckeho a hutníckeho stavu a priaznivci montánnej histórie,

prelom rokov je zároveň obdobím ohliadnutia sa za uplynulým rokom a víziami
a plánmi  na  rok  budúci.  Nebudem  v týchto  riadkoch  hodnotiť  uplynulý  rok  žiadnou
stupnicou  slov  s vytúženým  základom  slova  úspešný,  dovoľte  mi  v mene  výkonného
výboru všetkým členom Združenia poďakovať za úspešné podujatia uplynulého roka,
partnerským  stavovským  a výrobným  organizáciám,  primátorom,  starostom  a
zástupcom  samospráv  miest  a obcí,  dekanom  a zástupcom  baníckych  a hutníckych
fakúlt, odborným múzeám poďakovať za aktívnu spoluprácu v našom spoločnom úsilí.
Rozbehnuté  aktivity  roka  2016  prebiehajú  plynule  do  nového  obdobia  v okruhoch
a s nasledovnými špecifikami:
1.  Prezentácia  Združenia  a jeho  členov  vydaním  ďalších  tlačených  materiálov  –
sprievodcov, 10-ročnej tradícii stretnutí banských miest a obcí a webstránky Slovenská
banská  cesta.  K tomuto  patrí  aj  obsadenie  rozšírenej  redakčnej  rady  časopisu
Montanrevue a návrh vnútorných pravidiel  pre šitie a dopracovanie baníckych krojov
v špecifikách čiapok hlavne pre historické sprievody a zimných kabátov a pelerín.  
2.  Združenie  rozbehlo  v roku  2016  aktívnu  spoluprácu  prezentácie  montánneho
dedičstva  spoločne  s krajinami  „Banskej  6“,  resp.  V4,  t.j.  s partnerskými  združeniami
z Českej  republiky,  Maďarska,  Poľska,  Rakúska  a Slovinska.  V Banskej  Štiavnici  sa
uskutočnila 21.-22.4.2016 pracovná konferencia o uvedenej problematike pod názvom
„Historické  banské  cesty  v Strednej  Európe“,  na  základe  ktorej  sú  predpoklady  pre
zintenzívnenie spolupráce aj v budúcom roku s partnermi baníckych a hutníckych fakúlt
a banských múzeí uvedených krajín.
3.   Združenie  sa  zároveň  aktívne  v roku  2016  zúčastňovalo  rokovaní  a konferencií
v problematike  geologickej  a banskej  legislatívy,  surovinovej  politiky,  rozvojových
programov a priamo sme sa podieľali na organizovaní konferencie „Surovinová politika,
ťažba  a spracovanie  nerastných  surovín  na  Slovensku“  v dňoch  12.-13.5.  v Košiciach.
Viaceré  spolky  a cechy  veľmi  produktívne  spolupracujú  a  kvitujú  uvedenú  aktivitu,
v ktorej  budeme  pokračovať  aj  v roku  2017  s hlavným  cieľom  zapojiť  aktívne  do
problematiky  aj  zástupcov  samospráv,  Združenia  miest  a obcí  Slovenska  a
„ochranárskych združení“.

Vážení čitatelia  a kolegovia,  aj  na základe Vašich pripomienok sme počas roka
upravili mozaiku webovej stránky Združenia. Zároveň si dovoľujem za nanajvýš vhodné
v týchto  prajme  si  oddychových  dňoch  týmito  riadkami  Vás  požiadať  o Vaše  návrhy
a názory,  ktorým sa možno menej venujeme alebo aj  novým myšlienkam a návrhom,
zasielajte prosím na adresu Združenia, resp. e-mailom na zdruzeniebsc@gmail.com.  

Všetkým členom, Vašej  blízkej  rodine,  partnerským,  prieskumným a ťažobným
organizáciám a všetkým odborným banským, baníckym a hutníckym inštitúciám ako aj
priaznivcom montánnej histórie prajem v mene výkonného výboru Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska do prichádzajúceho roka 2017 veľa síl, zdravia, banského
šťastia, dobrej nálady, súdržnosti, priateľských vzťahov, úspechov a uznania výsledkov
našej práce v pohľade širokej verejnosti.   
 

Zdar Boh !
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