
Správa o činnosti OZ NBS za  rok 2019 

 

 

SR v roku 2019 zasadala štyrikrát- február , marec, máj , október 

VZ sa uskutočnilo vo februári spolu so IV. Novobanským šachtágom 

 

V januári bolo pozvané Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska  na prijatie u prezidenta  SR,  
na ktorom sa zúčastnila aj delegácia Novobanského baníckeho spolku spolu s primátorom  mesta  
Branislavom  Jaďuďom 

 

Spolupráca s mestom:  

- zúčastnili sme sa na organizácii fakľového sprievodu a pripravili sme banícku sv. omšu na počesť 
patrónky novobanských baníkov pri baníckej kaplnke. 

- 26. apríla  sa slávnostne otvorila trasa B  Náučného NBCH  

- v dňoch  19.-23.8 sa vykonal  archeologický  výskum na Althandli, kde boli odkryté základy 
Potterovho stroja. 

- v novembri  sa konalo pracovné stretnutie na šachte Althandel so zástupcom  vysokej školy 
stavebnej – fakulty architektúry p. doc. Voškovou za účelom vypracovania projektu budúcej baníckej 
expozície 

- zameranie  Althandla  geodetom 

- obhliadka a zadanie prác na trase A  NBCH 

- účasť na stretnutí poľovníckych združení  siedmich stredoslovenských kráľovských banských miest 

- spolok zorganizoval brigády na úprave NBCH  v marci a októbri 

 

Svojou účasťou sme podporili aj činnosť iných spolkov. Zúčastnili 
sme sa : 

-Jozefovského stretnutia a Rozalčianskeho šachtágu  Banskošťiavnicko –Hodrušského spolku 

- vysviacky kostola v Ľubietovej 

- Valetánskeho pochodu v Banskej Šťiavnici 



- 15. ročníka Náckovej Šťiavnice a Náckovho pochodu 

- Salamandrových dní v Banskej Šťiavnici 

-- Vyhnianskeho Trnádu 

- 23. Stretnutia Českých banských miest  a obcí v Jihlave- Jihlavské havíření 

- 12. Stretnutia  Banských miest obcí a cechov  Slovenska v Ľubietovej 

- na 1. mája baníckej sv. omše  v Kremnických baniach 

- na Faklcúgu v Španej  Doline 

- na  baníckej sv. omši v Sklených Tepliciach 

-  účasť na stretnutí prezídia firmy Luvema – trhacie práce – informácie o archeologickom výskume 

- zúčastnili sme sa na pozvanie Vysokej školy technickej – fakulty materiálov a recyklácie v Košiciach  
na slávnostnom šachtágu 

- zúčastnili sme sa na zasadnutiach Rady spolkov a cechov  Slovenska v Banskej Šťiavnici, Ľubietovej, 

  a Košiciach 

 

 

 

 

 


