
Správa o činnosti OZ  Novobanský Banícky Spolok za rok 2021 
 

Vážení členovia  Novobanského baníckeho spolku a ctení hostia, predkladám  Vám správu o činnosti 
OZ NBS za uplynulý  kalendárny rok /aj účtovný/za rok 2021. 

Naša činnosť bola v zmysle „Plánu činnosti na rok 2021“ schváleného VZ 28.6. 2021 a platných stanov 
spoločnosti. 

V rámci organizačnej činnosti boli zrealizované: 

1. Valné zhromaždenie  členov OZ NBS – 18.6.2021 a 17.9.2021 , kde sa doplnila SR spolku a zvolila  

     Dozorná rada 

2.  Správna rada spolku zasadala  päť krát – 30.3.2021, 13.4.2021 , kde sa riešilo smerovanie BS 
a budovanie  baníckeho skanzenu, 7.6.2021- riešila sa príprava III. Etapy archeologického výskumu, 

18.6.2021- príprava VZ , výsledky archeologického výskumu , otvorenie trasy A Náučného baníckeho 
chodníka, 8.9.- otvorenie trasy A , práca s mládežou 

 

    Postupne    Vás budem informovať o jednotlivých akciách v priebehu roka 2021. 

V januári   - sme sa zúčastnili zasadnutia  Banskej komory v Handlovej 

 

Vo  februári   -  sa šachtág  s baníckym plesom neuskutočnil v dôsledku pandemických opatrení 

V marci  -sa  uskutočnilo čistenie schodov na dolnej Kreutz ,priebežne sa čistila trasa A,B, NBCH, 
odstraňovali sa popadané stromy v spolupráci s MsL , na Gupni a pri štôlni  Finer 

 

V apríli  - sa osadili oceľové konštrukcie na šachticiach na Gupni 

V máji  - sme sa zúčastnili Rozalčianského šachtágu v Hodruši –Hámroch,pri príležitosti 70 rokov 
ťažby v Hodruši 

V Júni -  sa uskutočnila dvojdňová brigáda – kosenie a príprava na archeologický výskum , od 14.6 do 
1.7.2021 sa uskutočnila III. Etapa archeologického výskumu , kde bolo odkryté ohnisko a základy 
strojovne  Pottérovho stroja  a archeologický výskum  bol katedrou archeológie v Nitre  pod vedením 
prof. Pažinovej ukončený. 

NBS bol schválený návrh nášho člena Jozefa Spurného na vydanie pamätnej mince  k 300. Výročiu  sa 
uskutočnila brigáda  na Pottérovho stroja. 

Svojou účasťou sme podporili aj baníkov z Vyhieň  a zúčastnili sme sa  „Vyhnianskeho Trnádu“ 



 

V júli  - sa uskutočnila brigáda  na Althandli po archeologickom výskume , prekryli sa vykopávky, tri 
brigády boli na osadenie skruží a vyrovnávaní terénu. 

Členovia spolku sa zúčastnili tradičného „Náckovho pochodu“ v Banskej Štiavnici. 

NBS  sa zúčastnil medzinárodného preteku „Vyšegrad 4 Bicykle Race“ , kde ocenil najlepších 
pretekárov odznakom NBS. 

Zúčastnili sme sa  novobanskej baníckej tradície „Fakľového sprievodu, Anna bálu a baníckej omše. 

V auguste  -  sme sa zúčastnili návštevy diplomatov na Althandli a prezentácie základov Pottérovho 
stroja. 

V Handlovej sme si uctili pamiatku  baníkov, ktorí zahynuli pri banských nešťastiach  pod názvom 
„Biele ruže“ 

 

V Septembri  - zúčastnili sme sa na Salamandrových dňoch v Banskej  Šťiavnici 

             - NBS reprezentoval Novú Baňu na 13. Stretnutí BMaOS v Nižnej Slanej , naši členovia 
sa zúčastnili aj na . setkání  hornických a hutníckych miest  Českej republiky v Moste. 

 

V októbri  - sme dokončili práce na trase“ A“ NBCH, osadenie rumpálov, konzervovanie dreva , 
čistenie jarku a úprava schodov pri štôlni Kreutz , celá trasa  „A“ prekontrolovaná pred otvorením, 
vyčistená aj trasa „B“ a Štangelír. 

5.10.- p.Dr. Lauková  a p. Vén navštívili miestne gymnázium , aby  sa história baníctva v Novej Bani 

Šírila medzi mládežou. Bola vytvorená pracovná skupina  ktorej garantom je  pani Dr. Lauková 

16.10. v spolupráci s mestom slávnostné otvorenie trasy A 

 

November – brigáda na oplotení  tretej šachtice  na Gupni v spolupráci  firmou Reduš. 

 

Zvlášť chcem poďakovať našim členom za organizovanie brigád rodine Ditteovej a Jányovej 

 

Akcia plánovaná na december v Marianke sa neuskutočnila v dôsledku pandemických opatrení 

Aj napriek obmedzeniam sa podarilo zaregistrovať NBS na príjem z daní, osloviť firmy a jednotlivcov , 
čo dôsledne vykonal pán tajomník  Jožko Považan, za čo mu parí poďakovanie. 



V závere sa chcem poďakovať všetkým členom a priaznivcom, ktorí sa podieľali  akýmkoľvek 
spôsobom na dosiahnutí našich cieľov. 
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