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Správa o Činnosti OZ NB BS za rok 2020

Vážení členovia Novobanského baníckeho spolku a ctení hostia,
predkladám Vám správu o činnosti OZ NB BS za uplynulý kalendárny (aj účtovný) roku
2020.
Naša činnosť bola v zmysle „ Plánu činnosti na rok 2020“ schváleného VZ 14.02.2020.
a platných Stanov spoločnosti.
V rámci organizačnej činnosti boli zrealizované:
1-. Valné zhromaždenie členov nášho OZ NB BS 14.02.2020.
3- rokovania Správnej rady (SR), dátumy? 7. február , 29.júl ,2. september
zasadnutia Dozornej rady
dátumy?
Zasadnutie odbornej skupiny Althandel - bude informovať Mgr. Peter Konečný, PhD.
Program rokovaní a zasadnutí tvorili úlohy v zmysle schváleného plánu, ktoré boli
rozpracované na rok 2020 4. Valným zhromaždením členov spoločnosti.
Zasadnutie SR 7.. február 2020 – prerokovala –zmenu stanov, ocenenie osobností,
Zasadnutie SR 29. júl 2020 – prerokovala –BNCH trasa „A“, vydanie O eurovej bankovky
Zasadnutie SR 2. september 2020 – prerokovala-prípravu Salamandrových dní
Zasadnutie zvolané primátorom mesta: konferenčné spojenie cez mobilné telefóny 30.12.2020.,
ktoré malo pokračovanie v roku 2021.
Počet individuálnych členov v r.2020 sa zvýšil o 4 na celkový počet 66....
Postupne Vás budem informovať o jednotlivých akciách v priebehu roka 2020.
(pozn.: ak náhodou neuvediem niektorú akciu prepáčte mi – musíme všetci zlepšiť vzájomnú
informovanosť a evidenciu v priebehu roka)
V januári sme sa zúčastnili na zasadnutí Rady BSa C Slovenska v Handlovej, kde sme
informovali o činnosti NBS
Vo februári sa niektorí členovia spolku zúčastnili na Mestskom plese
V marci sa zástupcovia spolku zúčastnili na VZ BSa C Slovenska v Banskej Štiavnici, kde náš
Spolok bol schválený za revíznu komisiu ZBMa O Slovenska
Ďalšiu činnosť NBBS poznačila koronakríza a protipandemické opatrenia.
Naplno sme sa rozbehli až v júni, kedy sa zástupcovia spolku zúčastnili zasadnutia Slovenskej
banskej komory v Hodruši Hámroch, kde informovali o činnosti NBBS. Vzhľadom na úspešné
budovanie NB CHodníka prispela Slovenská banská komora sumou 200 Eur za čo je aj týmto
ďakujeme.
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Na NB Chodníku trase „A“ sa postavila Banská útulňa a zabezpečili pingy proti pádu do nich
firmou Braincon Dušana Muchu, za čo týmto im ďakujeme aj naším členom, ktorí pomohli
brigádnicky.
Na podporu budovania NB Chodníka, výrobu informačných tabúľ a baníckej útulne sme dostali
od Ministerstva hospodárstva a ZBSCa bratstiev Slovenska finančnú podporu za čo p. Ing.
Sombathymu ďakujeme.
Dňa 13.6. sa štyria členovia spolku zúčastnili na tradičnej baníckej slávnosti Vyhniansky Trnád.

Od 15.6. - 26.6.2020.
sa v spolupráci s mestom uskutočnila II. etapa archeologického výskum na šachte Althandel.
Na archeologickom výskume sa zúčastnilo 36 brigádnikov a odpracovalo 720 hodín.
Banícky spolok zabezpečil pracovné náradie, organizáciu prác na každý deň, pitný režim
a stravu. Po skončení II. etapy archeologického výskumu bolo spoločné stretnutie a posedenie
pri guláši brigádnikov zástupcov školy – výskumníkov, zástupcov mesta a hostí.
Všetci účastníci archeologického výskumu obdŕžali pamätný odznak Pottérovho ohnivého
stroja.

V mesiacoch máj až august pod vedením pani Jányovej sa uskutočnili brigády na čistení
schodov na hornej Kreutz štôlni , na úprave okolia baníckej útulne , úprave trasy „A“ NBCH od 3.
po 4. zastávku a zabezpečila sa lanami časť trasy medzi 5. a 6. zastávkou trasy A.
Za pomoci MsLesov boli odstránené z NBCH popadané dreviny.
Preznačkovala sa trasa „B“ od hornej Kreutz smerom na Althandel z dôvodu, že vlastníci
pozemku zahradili haluzami prechod cez ich záhradu.

Na Althandli sa zorganizovala brigáda kosenia dvakrát, úpravy okolia a čistenia domu pre
možnosť ubytovania brigádnikov archeologického výskumu.
V júli sa 22 členov NBBS zúčastnilo brigády pri upratovaní Zvoničky na Fakľový sprievod.
Členovia spolku sa aj Fakľového sprievodu zúčastnili , ako aj baníckej omše.
Na stretnutí banských miest Českej republiky v Zácleři náš banícky spolok reprezentoval Jožko
Spurný.
7. júla zavítal do nášho mesta „Káčer na bicykli“. V roku 2020 si vybral pre svoju cestu
slobodné kráľovské banské mestá od Sloviniek cez Novú Baňu až po Pezinok.
Reprezentovali nás primátor mesta, predseda spolku, Cantus Monte Régis aj ďalší členovia
v baníckych uniformách.

Dňa 4.augusta 2020
uskutočnilo spoločné rokovanie výkonného výboru, komisií
ZBSaCSlovenska a redakcie časopisu Montanrevue na chate Magurka, Partizánska Ľupča. Na
rokovaní sa hovorilo o diskusných príspevkov zo 14. VZ konaného 16.7.2020, prebralo sa
udeľovania Čestných odznakov ministra hospodárstva SR a Čestných odznakov sv.Barbory 2020.
Boli podané aktuálne informácie o stretnutiach – Prešov Žacléř , Salamandrové a regionálne
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banícke dni. Boli predložené informácie o časopise Montanrevue, plánovanie celoročných
seriálov, súťaž príspevkov a fotografií a edičný plán.
Na tomto rokovaní sa zúčastnil náš člen Ing. Juraj Schwarz ako predseda Revíznej komisie
ZBSaCSlovenska.

V septembri sa členovia spolku zúčastnili Salamandrových dní v Banskej Šťiavnici, kde bol
vyznamenaný odznakom sv. Barbory aj náš člen p. Jozef Spurný za „Zachovanie starých
banských diel a zachovávanie baníckych tradícií.

Pod vedením Branislava Medveďa bola firmou Piper vyrobená oceľová konštrukcia na
zabezpečenie dvoch vetracích komínov na trase A náučného chodníka, čo sa v mesiaci
december úspešne podarilo zrealizovať priamo v teréne aj napriek nepriaznivému počasiu
a mimoriadne náročnej manipulácii s jednotlivými dielmi konštrukcie. Pred samotným
osadením konštrukcie Branislav Medveď s pomocníkom museli priamo v šachtách upraviť profil
pomocou vŕtacích prác, aby bolo možné konštrukciu osadiť. Celá realizácia si vyžiadala dva
týždne ťažkých prác v nebezpečnom prostredí.

Akcie naplánované
opatrení.

na október až december sa neuskutočnili v dôsledku pandemických

Napriek pandemickým opatreniam sme sa nemohli stretávať, ale tiež viazla komunikácia medzi
nami – členmi NB BS, pritom telefóny a e-maily neboli vypnuté, čo bolo na škodu.
Napriek obmedzeniam sa podarilo zaregistrovať NBBS na príjem 2% z daní, osloviť firmy
a jednotlivcov na prispenie 2% .na podporu nášho NBBS.. za čo im patrí tiež poďakovanie
Týmto sa chcem poď akovať všetkým členom a priaznivcom ,ktorí sa podliali akýmkoľvek
spôsobom na dosiahnutí našich výsledkov.
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