
Odborná exkurzia v Banskej Štiavnici 

 

Dňa 10.5.2017 triedy II.GG a III.G spolu s vyučujúcimi Ing. Petrou Šutarikovou, 
 Ing. Dagmar Mikolášikovou a Ing. Eleonórou Mičicovou nasadli do autobusu 
a vydali sa na dlhú cestu do starobylého baníckeho mesta, ktoré je zapísané 
v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Postupne sme 
sa nechali uniesť šarmom rozprávkových uličiek a ohromiť nádherou kultúrneho, 
technického a umeleckého dedičstva. 

Prvou našou zastávkou bol Slovenský banský archív (SBA), ktorý sa nachádza 
priamo v srdci tohto nádherného mesta. 

Tento archív je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu 
a jediným banským archívom na území bývalej rakúsko-uhorskej monarchie. 

V SBA je sústredených 357 archívnych fondov o celkovom rozsahu vyše 6 tisíc 
bežných metrov a 120 tisíc jednotlivín z obdobia od konca 15. storočia po 
súčasnosť. Archívne fondy obsahujú spisový i obrazový materiál (mapy a plány) a 
umožňujú vzájomné dopĺňanie poznatkov pri ich využívaní. Slúžia na praktické 
potreby osôb i inštitúcií (napr. zabezpečenie alebo asanáciu starých banských 
diel, plánovanie obnovy ťažby, poddolovanie konkrétneho územia, projektovanie 
stavieb, určenie príčin zmien na povrchu a pod.). Využívajú sa tiež na štúdium 
rôznych tém od histórie baníctva po umenie a šport 

V nádhernej historickej budove nás privítala vedúca špecializovaného pracoviska 
Mgr. Janka Schillerová, ktorá nám predstavila prácu v archíve a nachystala nám 
nádherné ukážky z jeho fondov. 

Špeciálne pre nás pripravili historické mapy a nákresy a plány rôznych stavieb. 
Videli sme mapy Samuela Mikovínyho, rôzne meračské náčrty a zápisníky. 
 
 

Počúvame so zatajeným dychom 



 

                                                                                  

 

 

 

 

Najstarší exponát Štôlňa Michal v Banskej Štiavnici,
rok 1625 

Kniha meračských záznamov tachymetrických meraní 

Nádherná ručná práca 



Vo voľnom čase sme spoznávali rôzne tváre Banskej Štiavnice. Zistili sme, že tu 
žila Sládkovičová Marína. 

 

V druhej časti exkurzie sme boli v Banskom múzeu v prírode, kde po krátkej 
video ukážke histórie baníctva v Banskej Štiavnici sme si prezreli Štôlňu 
Bartolomej, jednotlivé banské diela, obzory a iné priestory v podzemí  . 

 

Vystrojení v plášťoch a prilbách a s baterkami sme sa s našim veselým 
sprievodcom na vlastné oči vydali spoznávať stiesnené podmienky pre meranie. 

 



 

 

 

Počasie nám prialo, nálada bola výborná, exkurzia sa vydarila  

                                                                             

                                                                                  Ing. Petra Šutariková 


