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1. 
Modlitba pre baníka 

 

 
Barbora, patrónka 

svätá, 
pamätaj na nás baníkov.  
V zlej hodine chvátaj na 

pomoc,  
bdej nad nami dňom aj 

nocou.  
Svätá Barbora, Pani 

podzemia,  
Buď navždy s nami. 

Amen 
Modlitba pre baníka. In Nový čas, 2006, roč. 16, 

č. 274, s. 1. 

 

...Barbora 
 

mučednice 
narozena: ve 3. století v Nikomedii, dnes Izmid, Turecko 

zemřela: r. 306 v Nikomedii 
patronka věží; horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, 
slévačů (zvonů), kovářů, kameníků, tesařů, hrobníků, zvoníků, kloboučníků, kuchařů, 

řezníků; dívek; zajatců; dělostřelectva; pevností; hasičů; umírajících a za dobrou hodinku 
smrti; proti ohni; proti bouřce; proti horečce a proti moru; pomocnice v nouzi... 

 
SCHAUBER, Vera – SCHINDLER, Hans Michael, 1997. Rok se svatými. Kostelní Vydří : 

Karmelitánské nakladatelství, 1997, s. 626-627. 
 

 
KOBERGER, Anton. Drevoryt Mučednictví svaté Barbory, 1488. In  SCHAUBER, Vera – 

SCHINDLER, Hans Michael. 1997. Rok se svatými. Kostelní Vydří : Karmelitánské  
nakladatelství, 1997, s. 627. 
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2. 
Bedrich Gayer : Sága (prepis jazykovo a štylisticky neupraveného rukopisu, ktorý 

nám venoval B. Gayer ; je to Sága o rode baníkov v Kremnici): 

 
Táto sága, ktorú píšem ne-

popisuje históriu Ringbürgerov, 
bohatých kremnických mešťanov 
a všetkého panstva čo vládlo 
mestu. 
 To, čo tu napíšem, činím 
ako hold desiatkam generáciám 
baníkov, z ktorých práce a potu 
vzniklo, rozvinulo a preslávilo sa 
moje milé mesto Kremnica. Do ur-
čitej miery je to úcta k človekovi – 
haviarovi, Oswaldovi Franzovi, 
ktorý mňa nepriamo doviedol k 

štúdiu histórie kremnického baníctva. Bolo to v roku 1942, keď som 
bol k tomuto vzácnemu človekovi pridelený na pracovisko. Mal už 
päťdesiat rokov a na šachte Ludovika robil štyridsať rokov, 
nastúpil do práce ako desaťročný. 
 Prví baníci, predchodcovia Kunešovčanov, Lúčanov, Kra-
hulčanov, obyvateľov Kremnických Baní, ktorí sem prišli podľa his-
torikov zo Saska, alpských zemí a Sliezska, prišli ako dobyvatelia, 

no nie mečom, ale sekerou a čakanom, aby tu na výzvu uhorského 
kráľa Karola Róberta založili banícke osady a rozvinuli drahokov-
né baníctvo. 
Doklady o vzniku týchto baníckych osád a dedín sa uvádzajú 
v Zozname miest a obcí Slovenska -  
Kunešov – Kuneschau: 1342 
Kremnické Bane – Johannesberg: 1361 
Krahule – Blaufus: 1442 
Lúčky – Honneshau: 1429 
Horný Turček – Ober Turz: 1371 
Dolný Turček – Unter Turz: 1371. 
Prví baníci, Nemci, čo do našich hôr prišli, boli pioniermi – prie-
kopníkmi, ktorí v týchto horách, aby mohli žiť a dolovať zlato, mu-
seli tvrdou prácou vyklčovať les a upraviť pozemok na výstavbu 
príbytku, pre seba a rodinu. Keďže kráľ mal eminentný záujem 
o rozvoj drahokovného baníctva, udeľoval banské slobody a tak ba-
níci neboli poddaní. 
Popri ťažkej banskej robote, aby si uľahčili život, museli si postup-
ne v okolí svojho sídla po kúsku odkrajovať z lesa siahu po siahe, 
aby získali kúsok poľa, alebo lúky pre chov dobytka. Tento tvrdý 
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zápas s prírodou popri ťažkej práci v bani, ešte aj dnes je poznať na 
chotároch týchto baníckych obcí. Ešte nájdeme stovky metrov dlhé 
múry, aj dva vysoké múry, ktoré boli vytvorené zo skál vyzbiera-
ných z plôch, ktoré skultivovali, aby čo len niekoľko štvorcových 
siah získali na obrábanie. Sú to nemé pamätníky úsilia desiatok ge-
nerácií baníkov v boji s prírodou, aby si z časti zabezpečili výživu. 
Do určitej miery si pomohli chovom hovädzieho dobytka a oviec. 
Tento spôsob hospodárenia uľahčil im život. O sociálnom postavení 
našich baníkov sa dočítame zo správy Ing. Eduarda Windaki-
wicza, uverejnenej v Jahrbuch der K. u. K. Geologischen Reich-
sanstalt z r. 1856, kde uvádza na podnet banskej komory, že by sa 
mal pokúsiť o zníženie miezd baníkov za účelom zníženia nákla-
dov. Tento seriózny človek, Eduard Windakiwicz, zamieta myš-
lienku ku zníženiu miezd týmto argumentom: „Ak by baníci nemali 
kúsok poľa, kde si vypestujú ovos a zemiaky, ich mnohodetné rodi-
ny by hladom pomreli.“ 
 Že naše banícke rodiny boli bohaté na deti, o tom možno sa 
presvedčiť z knihy osadenstva erárnych baní v Kremnici z rokov 
1825 – 1895, kde je zapísaných 692 baníkov a aj záznamy o počte 
detí. Priemer bol tak 10 detí, no nebolo zriedkavosťou aj 16 detí. 
Aká to bola záťaž pre matku toľkých detí, je už ťažko si dnes pred-
staviť. 
O postavení žien baníkov sa zmieňuje aj Juraj Agricola vo svojej 
knihe De Re Metalica Libri z roku 1556. V jednej stati o sociálnom 
postavení baníckych rodín uvádza: „V Karpatských oblastiach ne-
bolo zriedkavým javom, že jedna banícka žena mala aj sedem man-
želov, ktorí jej umreli na banícke suchoty – (silikózu).“ 

 Naši baníci – predchodcovia - uvedomujúc si svoje biedne 
postavenie už v roku 1472 si založili svojpomocný podporný spolok 
Bruderlade – Bratskú pokladnicu, do ktorej vkladali dobrovoľne zo 
svojich biednych zárobkov po grajciaroch, aby z týchto príspevkov 
mohli podporiť vdovy, siroty a invalidných baníkov. Je to krásny 
príklad prejavu solidarity v praxi. V Kremnici máme zachovaný ka-
menný dokument, ktorý bol vystavený z prostriedkov Bruderlade – 
Bratskej pokladnice, a je to sypáreň postavená v XVI. storočí, v sú-
časnej dobe je to najstaršia hospodárska budova v Kremnici. 
 Popri všetkom tom ťažkom živote si zachovali svoj folklór, 
ľudové obyčaje, ktoré boli viazané na určité sviatky, no najviacej 
na sviatok patróna tej ktorej šachty, alebo bane. 
 No najväčšia oslava sa konala každoročne na deň sv. Jána, 
keď sa zo všetkých baníckych dedín a mesta schádzali ku kostolu 
sv. Jána na Piargoch – Johannesberg, t. č. Kremnické Bane. Tu sa 
konala slávnostná omša a ako miništranti v aušúsnických unifor-
mách baníci účinkovali. Táto tradícia sa obnovila, žiaľ však, že 
svätojánsky kostol bol vandalmi poškodený a oltárny obraz, aby sa 
zachoval, musel byť na fare uschovaný. Jedine tento prejav úcty 
k tradíciám zásluhou obetavých potomkov starých baníkov na Piar-
goch sa zachoval. 
Mnohé z ľudových obyčajov baníckych obcí boli publikované v pub-
likáciách Kunešova, Piargov – Kremnických Baní a ďalších. 
 Pamätám sa ešte v období I. ČSR ako za letných večerov sa 
dedinská mládež zhromaždila na hornom konci – Lúčkach – Hon-
neshau, pekne sa zoradili - vpredu dievčatá a za nimi mládenci – 
zaujali celú šírku cesty, dolu idúc dedinou, spievali ľudové piesne 
dvojhlasne, pravda, nemecky. Keď došli na dolný koniec dediny, 
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vrátili sa do stredu dediny do hostinca – ins Leuthaus. Táto mládež 
sa zúčastňovala na rôznych cirkevných oslavách a ľudových osla-
vách so speváckymi zbormi, ktoré boli vedené buď učiteľom alebo 
miestnym duchovným. Mládenci si zo svojho stredu volili vedúceho. 
Takto žili naši banícki predchodcovia na našich dedinách. Časť tra-
dície ešte za I. ČSR zachovávali. 
 Čo sa týkalo vnútornej správy baníckych dedín, tá sa uplat-
ňovala cestou predstavenstva obce, na čele ktorého stál richtár. No 
a v našich archívnych dokumentoch, ktoré sa nachádzajú v ŠOKA 
v Kremnici, sú uvedené aj záznamy o dedičných richtároch v týchto 
baníckych dedinách. V Kunešove jestvuje jedna stavebná pamiatka 
– žiaľ, už len zrúcanina - Erbrichterhaus - dom dedičného richtára 
– pýcha samosprávy. 
 Po druhej svetovej vojne v týchto baníckych dedinách po od-
sune prevažnej väčšiny obyvateľov, zostalo už len málo z pôvod-
ných drevených zrubových poschodových domov s pavlačami. 
V Kremnici sa zachovali iba tri domy, jeden úplne novozrekon-
štruovaný na Kollárovej ulici. Na Lúčkach je zachovaný jeden z 
pôvodných poschodových domov na dolnom konci. Na Krahuliach 
sa z pôvodných dreveníc zachovalo najviacej, no už bez pavlače na 
celej fronte domu. 
 Ženy baníkov, aby získali nejaké peniaze, za ktoré mohli 
kúpiť najnutnejšie potreby - petrolej, soľ a ďalšie, nosili do mesta 
svoje produkty - mlieko, maslo, tvaroh, vajíčka, no a v jeseni – ze-
miaky, mak, kapustu. Tak mesto bolo zásobované týmito základ-
nými potravinami z baníckych dedín. Ženy v letnom čase prekoná-
vali peši cez kopec výškový rozdiel vyše dvestoosemdesiat metrový s 
batohom na chrbte. 

Tieto naše banícke dediny okolo Kremnice boli zásobárňou mesta 
živočíšnymi výrobkami. Všetky tieto dediny mali intenzívny chov 
hovädzieho dobytka a oviec. Na chotári obce Kunešov sa páslo až 
tisíc päťsto kusov hovädzieho dobytka, okrem oviec. 
  V súčasnej dobe tieto chotáre sú len z časti poľnohospo-
dársky využívané. To, čo po stáročia generácie baníkov urputnou 
ťažkou prácou skultivovali, aby čo len jednu siahu zeme mohli ob-
hospodáriť, leží ladom, zaburinené, v lepšom prípade zalesnené. 
 Je to smutný obraz v prírode, no ani v samotných dedinách, 
keď sa na tie staré stavby pozerá, nie je zvlášť radostný pohľad, 
trebárs už aj novšie domy vyrástli. Kunešov je podľa môjho poh-
ľadu najviac postihnutý, veď z vyše tisíc deväťsto šesťdesiat sedem 
obyvateľov zostalo iba tristo. Čo sa týka ľudovej architektúry dre-
veníc, tie sa najviac zachovali na Krahuliach. 
 
 Národnostné vrstvy v minulosti v okolí Kremnice a v samot-
nom meste. 
Do obdobia nástupu fašizmu v Nemecku neboli žiadne národnost-
né trenice. V Kremnici žili Slováci, Nemci a Maďari. My, ako deti, 
sme sa nikdy nepoškriepili zato, že ten je Nemec, Slovák, alebo Ma-
ďar. Nemec gazda sa s gazdom Slovákom na dobytčom jarmoku vo 
Sv. Kríži vedeli dohodnúť a spolu oldomáš vypiť za výhodný ob-
chod. No prišli roky infiltrácie nacistickej ideológie. 
 Rozvediem príklad zo života nášho mesta. V Kremnici bola 
dosť značná časť obyvateľov nemeckej národnosti. Za I. ČSR vzni-
kol tiež kultúrny spolok Nemcov tzv. Kulturverein. V tomto spol-
ku sa zdržovali poväčšine remeselníci a živnostníci nemeckej národ-
nosti. Títo nemali žiadny politický program, lebo mali rovnaké exis-
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tenčné možnosti ako slovenskí remeselníci a živnostníci. Režim I. 
ČSR im vyhovoval a preto nemali žiadne politické ciele. 
 Starí páni sa schádzali, aby si zahrali karty, gulečník a po-
debatovali. Mládež nacvičovala ľudové piesne a podobne. Za tzv. 
Slovenského štátu zriadili nemeckú školu pre nemecké deti (troj-
triednu). No a tu začína sa tragédia národnostnej neznášanlivosti. 
Do tejto školy prišli zo Sudet učitelia nainfikovaní nacistickou 
ideológiou. Vedenie Kulturverbandu títo učitelia prevzali, starých 
pánov z vedenia vysánkovali, ani nevedeli ako stratili slovo a tak 
ostali pasívnymi pozorovateľmi. Štátna školská správa do tejto ne-
meckej školy nezasahovala a tak sa stávalo, že keď školáci vyšli zo 
školy, sfanatizovaní nemeckí žiaci provokovali slovenských žiakov 
a už bola z toho ruvačka. Tu už prestala po stáročia zachovalá 
znášanlivosť hlavne drobného ľudu - Slováka, Nemca či Maďara. 
Za Slovenského štátu vznikla na Slovensku Deutsche Partei, ktorá 
hlásala nacistické idey, na ktorej čele stál Franz Karmazin v Bra-
tislave a ich partajné noviny boli Grenzbote.  
Rozpínavosť funkcionárov Deutsche Partei zo dňa na deň vzras-
tala. V Kremnici si nárokovali zriadenie nemeckého gymnázia, čo 
však Slovák Danko vládcom Kremnice prekazil. Funkcionári Deut-
sche Partei rozvíjali intenzívnu propagandu nacistickej ideológie 
medzi nemeckým obyvateľstvom. Používali rôzne formy, našiel sa 
tiež nemecký kňaz Steinhübel, ktorý hovoril na verejnom zhromaž-
dení na námestí, kde sa zišli okrem Kremničanov aj obyvatelia ne-
meckých obcí. Na tomto zhromaždení, tento kňaz, uvedomujúc si 
nábožnosť dedinčanov vyhlasoval, že každý kresťan môže byť aj 
dobrým nacistom, týmto heslom: „Ein jeder Christ kan sein auch ein 
guter Nationalsozialist!“  Takto podlo ohlupoval veriacich. Pravda, 

táto propaganda nezostala bez účinku. Deutsche Partei využívala 
rôzne formy ako ideologicky vplývať na ľudí. Organizovali rôzne 
akcie, aj kultúrne, spojené s nádielkami pre nezamestnaných – via-
nočné nádielky a podobne. Takto si hľadeli získať chudobné vrstvy, 
a to aj medzi  rodinami slovenskými, kde jeden manžel mal nemecký 
pôvod. Toto aktivisti Deutsche Partei ako sčítací komisári v r. 1940 
pri sčítaní ľudu zneužívali. Keď prišli do rodiny slovenskej a jeden 
člen v nej mal nemecký pôvod, tak mu pripomenuli, že je jeho po-
vinnosťou, keď prijal od Deutsche Partei podporu, či už peňažnú, 
alebo materiálnu, prihlásiť celú rodinu k nemeckej národnosti. Títo 
nemeckí sčítací komisári vo veľkej miere použili psychický nátlak 
v takýchto rodinách uplatňujúc pravidlo - ak v rodine čo len jeden 
člen mal nemecký pôvod, celú rodinu zapísali za nemeckú, iba v ta-
kom prípade nie, ak bol sčítací komisár Slovák – lebo boli Slováci 
a Nemci ako sčítací komisári spoločne činní pri sčítaní. Tam, keď 
Slovák nebol dosť zásadový a netrval na dobrovoľnosti každého ob-
čana sa prihlásiť k tej národnosti, ku ktorej má vnútorný vzťah, 
stalo sa vo viacerých prípadoch, že mnohé slovenské rodiny boli pri-
hlásené ako nemecké. Toto sa nemeckým sčítacím komisárom darilo 
hlavne v rodinách chudobných a s nízkou vzdelanosťou. Toto veru 
pre tieto rodiny po vojne znamenalo veľkú ujmu, mnohí ani neve-
deli o tom, že boli zapísaní ako Nemci. Aktivita a rozpínavosť 
Deutsche Partei mala aj negatívny vplyv na spoločenskú klímu. 
Vzrastal nacionalizmus, šovinizmus a národnostná neznášanlivosť, 
ktorá často vyvrcholila v osobných potýčkach, ruvačkách medzi 
Nemcami a Slovákmi. 
 Deutsche Partei získavala hlavne stúpencov z radov stred-
nej a najmladšej generácie, ktorí videli svoj vzor - Hitlerovo Nemec-
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ko. 
 Je potrebné si to vysvetliť, prečo mladí Nemci boli náchylní 
prijať nacistickú ideológiu. A tu treba si osvetliť postavenie 
Slovenska za I. ČSR hlavne po stránke ekonomickej a sociálnej. 
Všetok priemysel Slovenska bol za I. ČSR zlikvidovaný, ľudia zo 
Slovenska museli vandrovať za prácou aj za hranice. Zamestnanie 
v štátnom úrade Slovák nemohol dostať, lebo bola obligátna odpo-
veď pre žiadateľa Slováka: „Všechna místa obsazena, nelze vyho-
věti.“ Keď sa Slovák nemohol dostať za sluhu štátneho úradu, to 
už Nemec vôbec nie. U nás v Kremnici sluhovia štátnych úradov 
tzv. zriadenci boli Česi so základným vzdelaním. 
 Tak ako Slováci chodili za prácou za hranice, tak chodili aj 
naši Nemci do Nemecka už za Hitlera. Tak tam videli tie obrovské 
sociálne rozdiely medzi Slovenskom a Nemeckom. Veď už veľký 
rozdiel bol medzi zaostalým Slovenskom a Českými zemami za I. 
ČSR. 
 No a teraz, keď hlavne tí mladí naši Nemci videli ten vyso-
ký rozdiel životnej úrovne v Nemecku, pripisovali to všetko ako zá-
sluhu Hitlerovi. Pravda neuvedomovali si, že už pred I. svetovou 
vojnou priemyselný robotník mal vyššiu životnú úroveň, lebo to si 
tam robotnícka trieda vedela vydobyť. A tak, pravda, títo hlavne 
mladí ľudia sa stali stúpencami nacizmu. Samotná I. ČSR na Slo-
vensku svojím nehumánnym sociálnym zriadením dala podnet 
k vzniku hnutí proti I. ČSR a to silnej nacionalistickej slovenskej 
strany Hlinkovej a nemeckej Deutsche Partei. Toto je nutné objek-
tívne posúdiť, z kadiaľ korene zla vzišli. 
 V r. 1940 Deutsche Partei založila polovojenskú organi-
záciu FS - Freiwillige Schutzstaffel, takže popri slovenskej HG - 

Hlinkovej garde mali aj Nemci svoju militantnú organizáciu, ktorej 
členovia provokatívne a arogantne vystupovali proti ľuďom, ktorí 
sa nacizmom nenadchýnali. Došlo mnohokrát aj k inzultáciám 
týchto ľudí. V r. 1941, keď Hitler napadol Sovietsky zväz, tak 
Nemci z Deutsche Partei poznali odmietavé stanovisko väčšiny 
Slovákov k otázke vojny proti ZSSR. Začínali rôznymi spôsobmi 
vplývať na zmýšľanie Slovákov a kde sa stretli s odporom, využí-
vali rôzne páky politické, materiálne a psychické, aby ten odpor 
v slovenskom ľude zlomili. Výsledok bol však opačný, odpor vzras-
tal, nacionálna nevraživosť sa vzmáhala, čo pravda do istej miery 
bolo podmienené aj tým, že blesková vojna proti ZSSR neuspela 
a začínal sa ukazovať aj nedostatok potravín, zhoršenie životnej 
úrovne ešte viac. 
Nemci ovládali celé národné hospodárstvo, slovenské štátne a hos-
podárske orgány figurovali ako druhoradé, bez voľajakej vlastnej 
právomoci, iba to, čo im nemecké orgány schválili, to mohli uplat-
ňovať vo verejnom živote. 
 Vojna so ZSSR sa preťahovala a Nemci na východnom fron-
te zaznamenávali  značné ľudské straty, no a tu bolo potrebné 
nájsť náhradu a to nielen v Nemecku, ale aj z radov Nemcov zo 
Slovenska. A tak sa začal robiť nábor do SS. A naraz tí, čo tak hr-
do nosili rovnošatu Freiwillige Schutzstaffel, začali túto zahadzo-
vať a rôznymi spôsobmi sa vyzúvať z povinnosti položiť život za 
Führera. Pravda, našlo sa niekoľko fanatikov v Kremnici, čo šli do-
brovoľne do SS. Tí, pravda, svoje mladé životy nechali pri Sta-
lingrade. Najzúrivejším verbovačom do SS bol učiteľ Roth – pred-
seda Deutsche Partei - Ortgruppenleiter - ktorý mal podrobný zoz-
nam všetkých mužov podľa neho nemeckej národnosti, aj keď sa za 
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Nemcov nehlásili, ale mali nemecké meno. Tento učiteľ Roth drzým 
spôsobom vstupoval do domácností, kde podľa neho sa nachádzal 
„Nemec“ do 35 rokov starý. Rôznym nátlakom vohnal do SS obča-
nov, ktorí sa za Nemcov nehlásili, ale len mali nemecké mená. Tam, 
kde neuspel, že dotyčný sa nehlásil „dobrovoľne“ do SS, našiel rôzne 
spôsoby nátlaku, buď cestou zamestnávateľa, alebo iného orgánu. 
Mnohí jednotlivci, aby sa tomuto vyhli a istej smrti na fronte, 
vstúpili dobrovoľne do Hlinkovej gardy. 
 Tak ako sa menila situácia na východnom fronte v nepros-
pech Nemcov, tak začal vzrastať odpor proti vojne a proti klérofa-
šistickému režimu na Slovensku. Tento odpor vyvrcholil Sloven-
ským národným povstaním. 
 O priebehu SNP v Kremnici by som tu chcel uviesť niektoré 
skutočnosti, ktoré nikde neboli uverejnené, ale je treba ich uviesť. 
Internovaní muži z nemeckých dedín boli v tábore v Hronci. Pred 
príchodom Červenej armády boli prepustení. Pri prechode Nízkymi 
Tatrami narazili na skupinu partizánov, ktorí ich bezbranných po-
strieľali. Tiež kvôli pomste. Chcem tu uviesť závažné chyby, kto-
rých sa dopúšťali partizáni na zajatých obyvateľoch Nemcoch, me-
dzi nimi aj na ženách, že ich fyzicky likvidovali, bez akéhokoľvek 
súdu. Takým svojvoľným likvidátorom bol partizán Martin Nem-
čok, ktorý v Kunešove ranou z pištole zastrelil robotníka, otca 12 
detí a ďalšie osoby. Veľký odpor vyvolal masaker pri Sklenom, kde 
postrieľali partizáni internovaných Nemcov zo Skleného, keď ich 
z vagónov vyvliekli. Toto pobúrilo aj tých ľudí, ktorí boli lojálni 
voči SNP. Viacerých Nemcov z Kremnice partizáni pri Sklabini 
fyzicky zlikvidovali. Najväčšiu chybu  v Kremnici štáb partizánov 
urobil pred ústupom z Kremnice, že kriminálnika Zarubu neod-

zbrojil a tohto násilníka nezlikvidoval. Tento vo väzení v Červenej 
veži taký masaker narobil, že bezbranné ženy povraždil. 
Tieto vraždy spáchané niektorými partizánmi vyšli najavo, keď ne-
mecké vojsko prišlo do Kremnice začiatkom októbra 1945. 
 Odozva - podľa hesla: „Oko za oko, zub za zub“ - na tieto 
masakre sa našla po oslobodení v r. 1945 a to v štyroch masových 
hroboch, Gestapom zavraždených Slovákov, ba i jedného Nemca 
z Krahúľ. V masovom hrobe nad Pílou bolo jedenásť ľudí zavraž-
dených, oproti šachte IV. sedemnásť ľudí, pod Revoltou štyridsať-
päť ľudí a za Dolným Turčekom sto osemdesiattri ľudí. 
 Ukrutnosť vyvolala ukrutnosť, pomsta pomstu. Treba ešte 
pripomenúť to, že keď povstalci boli zatlačení do hôr a Nemci si už 
uvedomili, že vojnu prehrali, začali funkcionári Deutsche Partei 
organizovať odsun nemeckých rodín do Reichu. Boli to väčšinou že-
ny a deti a chlapi starci, lebo prevažná väčšina mladých mužov boli 
vojakmi nemeckej armády. Aj v tomto prípade funkcionári robili na 
ľudí psychický nátlak, strašili ich aké zverstvá Rusi páchajú. Boli 
nemecké rodiny, ktoré sa nechali ovplyvniť.  
 Tu začala tragédia, naše banícke dediny sa vyľudňovali, 
najprv pod patronátom  Deutsche Partei, no a potom po oslobodení, 
začal odsun na základe dekréru prezidenta republiky Edvarda 
Beneša.  
 Takto končí Sága rodu baníkov, ktorí po šesť storočí svojou 
prácou vytvorili základ rozkvetu nášho mesta, vydobyli zlato 
z podzemia a obohacovali truhlice Ringbürgerov, banskej vrchnosti 
a klenotnice kráľov a cisárov. Generácie baníkov, ktorí po stáročia 
skultivovali nehostinný kraj, klčovali lesy, aby čo i len piaď zeme 
mohli získať na obhospodárenie. 
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 Súčasný pohľad na chotáre našich baníckych dedín nie je ra-
dostný, ak jedena tretina - baníkmi ťažkou kultiváciou získaná pô-
da - je obrábaná. 
 Záverom k odsunu Nemcov - i keď sa konalo na základe me-
dzinárodných dohôd - podľa mňa nebolo rozumným riešením. Naša 
republika v odsunutých Nemcoch získala nepriateľov a je známe, 
že ešte v r. 1990 existujú silné organizácie vysídlencov, čo stále sa 
domáhajú návratu a odškodnenia. 
 Podľa mňa - v prípade našich baníckych rodín - malo sa tak 
postupovať tam, kde sa aktívne niektorý člen rodiny zapojil do na-
cistickej organizácie, toho bolo treba odsunúť do Reichu, kde ho 
srdce tiahlo. No ale to gros, robotou poznamenaného baníka, ktorý 
aj počas vojny inú tému nepoznal, keď na pracovisku, alebo po prá-
ci rozprával sa so spolupracovníkom, reč sa točila okolo kravy, jun-
ca, oviec, kosienky a práce na poli. Veď títo ľudia poznali len prácu 
a prácu. No a keby títo ľudia boli zostali na dedovizniach svojich 
predkov, dnes by chotáre našich baníckych dedín nevyzerali tak, 
ako vyzerajú. 
 Preklínam všetkých politikov, ktorí svoju moc zneužívajú 
a nacionalizmom a šovinizmom vedú svojich ľudí do záhuby, aby 
oni dosiahli svoje ciele. A tak Deutsche Partei u nás do nešťastia 
vohnala tento robotný banícky ľud. Toto je tragédia, ktorá je aj 
výstražná. 

 Končím toto vyprávanie „Ságu o rode baníkov“. 
 
V Kremnici 1990, mesiac marec 
         
     Bedrich Gayer 
 
 
Gayer, Bedrich (1908-2000) 
◊ baník, demograf, amatérsky historik – od r. 1933 pracoval v závode Štát-
neho banského riaditeľstva v Kremnici 
 
 
 
Preklady nemeckých názvov a výrazov: 
 
Ringbürger – mešťan platiaci dane vo vnútornom meste v hradbách 
Jahrbuch der K. u. K. Geologischen  Reichsanstalt – Ročenka Cisársko-kráľovského 
ríšskeho geologického ústavu 
Grenzbote – Hraničný posol 
Deutsche Partei - Nemecká strana 
Ein jeder Christ kan sein auch ein guter Nationalsozialist! – Každý kresťan môže byť 
aj dobrým nacionálnym socialistom! 
Freiwillige Schutzstaffel – Dobrovoľné ochranné oddiely 
Deutsche Partei Ortgruppenleiter – vedúci miestnej skupiny Deutsche Partei 
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3. 
Kremnický baník optikou Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského – citát 

z jeho knihy Päťdesiat rokov slovenského života II.:

 
 
...Čo sa môjho materiálu liečenia, 
ľudu a najmä čo sa robotníctva tý-
ka, to v porovnaní s breznianskym 
okolitým obyvateľstvom telesne 
a veru i duševne bolo pod rovňou. 
Toto je národ vycivený, bledý, 
slabý. Tak sa zdá, sčiastky podľa 
rodu, od stá a stá rokov skr-
pateného plemena, a sčiastky – 
a tá sa zdá prvou a hlavnou príči-

nou – následkom zamestnávania podzemnou, vždy mokrou prácou, 
odlúčenou od slnečného svetla a čerstvého vzduchu. K tomu treba 
pripočítať nedostatočnú chovu, takmer celý týždeň kapustná po-
lievka, a keď tej niet, vrelá octová polievka, naliata na varené ze-
miaky. V sobotu večer varená kapusta s haluškami a čo hrdší, v ne-
deľu na obed solené mäso s krúpami. Najväčšia čiastka baníkov bý-
va po okolitých vrškovatých obciach. Ráno o druhej ich budia, vte-
dy si zaje kus chleba, a ak má za čo, vypije k tomu trochu pálenky. 
O tretej, keď sa zhromaždili po príhodných hŕbach, tiahnu pri lú-
čoch vrchom do Kremnice: mladší vopred, starší vzadu, tamtí klies-

nia v zime v snehových víchroch zafúkaný chodník, a tak chrčiac 
a zdýmajúc kráčajú, aby nezameškali na bani štvrtú hodinu a ne-
boli pokutovaní. Tam ich potom hutman značí a vyvoláva po mene, 
pričom sa každý musí obrátiť okolo stĺpa čnejúceho v izbe; zatým 
nasleduje pekný, jednoduchý, prenikavý nábožný spev, a tak každý 
s kahancom v ruke spúšťajú sa rebríkmi – zriedkavejšie visiac na 
povraze – do priepasti. A bohužiaľ, nejeden z nich viac slnka neuz-
rie, alebo ho uzrie, vynesený pomocou druhých, ožobráčený, dolá-
maný, dodrúzganý bol odovzdaný mojim rukám. Tamdnu v roz-
ličnej hĺbke, v rozličných podzemných doloch vŕtali, strieľali, ko-
pali, hrabali, skálie na vozíkoch odvážali atď. – zriedka v suchom, 
obyčajne v mokrom, zamazaní až na nepoznanie. Na niektorých 
miestach, kde sa chemickým spôsobom kopaniny, kovy rozpadúvali 
– napríklad železné kýzy – týmto činom sa vyvinuje toľká teplota, 
že tam takmer len nahí a s častým polhodinovým – hodinovým pre-
mieňaním môžu pracovať. 

Po jedenástej predpoludním vylezú von, v gápli sa preoblečú, 
umyjú a tak už ustatí zase hodinu cesty jachajú domov. Dôjduc do 
bytu, strovia horespomenutý obed, a pretože sa títo dedinčania tak-
mer napospol zaoberajú hospodárstvom, po obede hneď sa berú sed-
liačiť a pracujú, najmä v lete, kýmkoľvek vidia. Pri toľkom zamest-
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naní a nedostatočnej chove práca mu tvrdo, lenivo ide od ruky. On 
málo spraví, a tak i málo zarobí, a oba tieto účinky zle pôsobia: on 
je biedny robotník a biedne býva obyčajne i jeho potomstvo, a to 
hlavne mužské, lebo ženské sa predsa viac pohybujú na božom bie-
lom dni. 

A predsa títo otroci sú radi, že koľký-toľký istý groš dosta-
nú do ruky, aby mohli zaokryť svoje mimoriadne potreby. Ak sa sta-
ne chorobou alebo vekom práceneschopným, dostane províziu – keď 
umrie, dostane i jeho žena; ba i jeho deti do istého veku dostanú 
províziu - a to láka, a právom tých chudákov. Vek majú neobyčajne 
krátky. Stupári meštiaci majú síce zväčša menej ťažkú prácu, a ma-
jú ju nablízku, ale paprú sa vždy a vždy v blate, vo vlhkom zduse-
nom povetrí, a títo sú ešte viac skrpatení, suchotári, škrofulózni 
ako rýdzi baníci. Neobyčajne veľa gogoľatých jesto. 

Krem týchto baníckych robotníkov rozličného druhu a k nim 
patriacich kováčov, tesárov, kočišov atď. mal som ešte opatrovať 
hutníkov zo striebornej huty (tej už dávno niet), potom lesných ro-
botníkov, rubárov a uhliarov kremnického okolia, a konečne elitu 
robotníkov, asi šesťdesiatich minciarov. Ku koncu som ich mal s pri-
vátnymi vyše sto dvadsať; mnohí z týchto minciarov, robotníkov 
všakovakej kategórie – topiarov a minciarov kupujúcich peniaze, 
boli vážni mešťania, domoví páni, a boli kráľovskou mincou obstoj-
ne platení. 

Nuž keď už aj chova breznianskeho kráľovského rubára ne-
veľmi sa líšila od chovy kremnického banského robotníka – len na-
toľko, že ten predsa viac si hovel haluškami, mliekom a guľašou – 
jeho práca v slobodnej prírode, kde bol azda započatý a porodený, 
dopustila vývin jeho tela, jeho kostí a svalov, a handelčan bol vcel-

ku Apolónom oproti týmto trasavým trpaslíkom s vypučenými kole-
nami. Dlho som musel privykať na pohľad na tieto ľudské mátohy. 
A bolo to rozoznať i v predpísaní liekov: u baníkov pôsobila tretina 
toho kvanta drastického lieku, čo som handelčanovi predpísal naraz 
(a mi pritom ešte nespokojný hundral, že to pre neho maštrancia 
preslabá); polovica toho kvanta bola už tomuto baníkovi priveľká. 
... 

 
...Mužský banícky ľud kremnického okolia nosí sa vcelku 

viac-menej podobne obkľučujúcemu ho národu slovenskému a líši ho 
v tomto ohľade len reč a čosi v poschodovom stavaní domov a na-
dlho roztiahnutých dedín vo dvoch radoch. Ako zvláštnosť, odchýl-
ku od širíc, halien a kabaníc nosia banskí Nemci vrchnú šatu, plášť, 
takže z bielej hune na spôsob haleny, ale kratší a na zadku a na kr-
ku opatrený malou kuklou, alebo bez nej, opatrený jednoduchým 
stojacím obojkom s počiatočnými písmenami nositeľovho mena. Tú-
to hábu oni menujú  Kappenmantel a podľa zachovaných obrazov 
zdá sa to byť veľmi starého pôvodu. Starodávni baníci pri mokrých 
banských prácach čukle svojho odevu prehadzujú si cez zelenú čiap-
ku. Slováci od Kremnice dolu dolinou po Bartošovu Lehôtku nosia 
na kabaničnom obojku čiernym motúzom proti chrbtu od väzňov 
dolu poznačenú podobu čukle. Istotne to bude len znak kedysi no-
senej čukle, slúžiaci už len za ozdobu. 

Banský ľud sú prevažnou väčšinou Nemci, Slováci sú len 
niektorí tu a v okolí bývajúci, alebo sem dočasne poslaní zo Starých 
Hôr a Španej Doliny. Títo sa vyznačujú ako inteligenciou tak aj 
usilovnosťou. Reč Nemcov, nadovšetko obývajúcich kremnické oko-
lie, je vo svojom spôsobe prepodivné nárečie, zvláštne a starozacho-
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vané, žiaľbohu málo uznané, málo skúmané, a to by veru úplne 
a zvlášť od svojich súkmeňovcov zaslúžilo. Slováci ich posmešne 
volajú „Handrbulcami“. Čo to má znamenať, či je to pretvorené slo-
vo, to neznám. Ja dokonale viem po nemecky, ale spočiatku tvrdo 
mi ich bolo rozumieť; reč ťahajú a v tom hneď zase zaseknú; v pr-
vom prípade ťahanie sa podobá hlasu – vrave drevorubárov brez-
nianskeho okolia, ktorí slovenčinu tiež ťahajú ako títo nemčinu; nie 
div, však predkovia tých rubárov doputovali z väčšej čiastky z ne-
meckých krajov. Pritom zvláštne je i to, že okolití Slováci, naprík-
lad Nevoľné, Horná Ves, Bartošova Lehôtka – pokiaľ totiž siahal 
vplyv Nemcov, to jest vplyv baníctva – rozťahujú slovenskú reč  
ako Nemci svoju, neobyčajne mrzkým, neslovenským spôsobom, 
s nesprávne položeným akcentom, napríklad kdeže si bou... 

Zaujímavá je aj procedúra, vyvinuvšia sa zo susedstva 
dvoch národov, slovenského a nemeckého, z ktorých predný sa ako 
fyzickou mohutnosťou, tak i duševnými prednosťami vo svoj pros-
pech od nemeckého líši. Dlhým spolubývaním, teda dlhým a širokým 
stykom prejali jeden od druhého výrazy, a svoje írečité utratili... 
ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, G. K. 1974. Päťdesiat rokov slovenského 
života II. Bratislava : Tatran, 1974, s. 141-144, 150-152. 
 
 
 
 
Portrét prevzatý z internetu – http://zlatyfond.sme.sk/autor/72/Gustav-
Kazimir-Zechenter-Laskomersky/ 
 
 
 
 

Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír (1824-1908) 
◊ spisovateľ, prírodovedec, lekár – od r. 1868 pôsobil v Kremnici ako 
bansko-lesný lekár. Jeden zo zakladateľov pracovného lekárstva, zao-
beral sa štúdiom hygieny života lesných robotníkov a baníkov a ich 
chorôb... 
 

◊ LAŠUT, Filip. Svietidlá a banské palice (fokoše) zo zbierok Múzea 
mincí a medailí v Kremnici. 
In KONUŠOVÁ, Bohuslava. 2000. Kremnické múzeum : zborník 
k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici. Kremnica : Múzeum mincí 
a medailí Kremnica, 2000, s. 70.
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Sága. 
Kremnica : 1990. - 13 s. Rukopis. 

 
b. Kremnica – baníctvo – 
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Kremnický mestský majetok. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák.  
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – 
 S. 65-73. 

 
6. Baníctvo.  

In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
2. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2006. – S. 13-18. 
 



- 13 - 

 

- 13 - 

7. Banská činnosť.  
In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
2. časť.  
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2006. – S. 18-21. 
 

 
◊ LAŠUT, Filip. Uhorský vozík používaný 

v stredoslovenskej banskej oblasti, 18. storočie 
In KONUŠOVÁ, Bohuslava. 2000. Kremnické 
múzeum : zborník k 110 výročiu vzniku múzea 

v Kremnici.  Kremnica : Múzeum mincí a medailí 
Kremnica, 2000, s. 71. 

 
8. Banské názvoslovie – terminológia 

(slovenské odborné).  
In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
2. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2006. – S. 21-23. 
 

9. Banské predmety. 
In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
2. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2006. – S. 21. 
 

10. heslá - baňa, banícka ofera, banícka 
zástava, banícke obyčaje, banícke 

pracovné nástroje, banícky folklór, baníc-
ky odev, banícky podporný spolok, baníc-
ky výtvarný prejav, baníctvo, baník, ban-
ská komora, banská mapa, banská voda, 
banské dielo, banské právo, banský  
majster, banský vozík 
In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slo-
venska 1. 
Bratislava : Veda, 1995. – S. 28-34. 
 

11. baníctvo 
In: Tibenský, Ján 
Dejiny vedy a techniky na Slovensku. 
Martin : Osveta, 1979. – S. 254-258. 
 
 

12. Beránek, Mikuláš 
Rudné bane národný podnik Banská 
Bystrica : 30 rokov / zost. Mikuláš Berá-
nek. 
Martin : Osveta, 1977. – 234 s. 
 

 

                       
◊ jednokolesový banský vozík - fúrik 

In Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1.zv. 
1995. 

 Bratislava : Veda, 1995, s. 33. 
 

13. Bornemisza, Ján 
Kremnica Nová Baňa a ich okolie. 
[Kremnica] : Učiteľstvo školského 
inšpektorátu kremnického, [1933]. –  
S. 75-79. 

14. Brown, Eduard 
Cesta z Komárna do banských miest  
v Uhorsku a odtiaľ do Viedne.  
Martin : Osveta, 1980. – 52 s. 
 

 
◊ štvorboký banský vozík – uhorský hunt 

In Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1.zv. 
1995. Bratislava : Veda, 1995, s. 33. 
 

15. Čelko, Mikuláš 
Mestské a banské právo Kremnice / na 
vyd. pripr. Mikuláš Čelko ; z nem. orig. 
prel. Mária Papsonová. 
Košice : Banská agentúra, 2004. – 141 s.  
 

16. Čelko, Mikuláš 
Produkcia drahých kovov v Kremnici do 
konca 16. storočia.  
In: Banské mestá na Slovensku : zborník 
príspevkov zo sympózia o banských mes-
tách na Slovensku, ktoré usporiadala sek-
cia pre dejiny miest Slovenskej historickej 
spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štát-
nym ústredným banským archívom v Ban-
skej Štiavnici a so Štátnym okresným ar-
chívom v Žiari nad Hronom 26.-28. mája 
1987 na Počúvadle / zost. Richard 
Marsina. 
Martin : Osveta, š.p., pre Okresný národný 
výbor Žiar nad Hronom, 1990. – S. 110- 
123. 



- 14 - 

 

- 14 - 

17. Čelko, Mikuláš 
Trendy vývoja produkcie drahých kovov 
v Kremnici v stredoveku. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 112-114. 
 
 

18. Finka, Oliver 
Bohatstvo ukryté v zemi : história a sú-
časnosť ložiska zlata v Kremnici. 
Kremnica. – 196 s. 
 
 

19. Finka, Oliver 
Tisícročná história kremnického baníctva 
a jej dokumenty v Múzeu mincí a medailí 
v Kremnici. 
In: Kremnické múzeum : zborník k 110. 
výročiu vzniku múzea v Kremnici / zost. 
Bohuslava Konušová. 
Kremnica : Národná banka Slovenska – 
Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2000. 
– S. 69-73. 
 

20. Finka, Oliver 
Zlatá Kremnica : tisícročná história 
baníctva.  
Martin : Neografia, 1995. – 71 s. 
 

21. Gayer, Bedrich 
Dedičné štôlne v Kremnici. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
10/1981 / zost. Milan Hock. 
Martin : Osveta, 1981. – S. 225-232. 

22. Gayer, Bedrich 
Hraničné kamene banských polí 
v Kremnici. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
12/1985 / zost. Milan Hock. 
Martin : Osveta, 1985. – S. 327-330. 
 

23. Gayer, Bedrich 
Z minulosti kremnického baníctva. 
In: Kremnica. 
Bratislava : Šport, 1959. – S. 21-28. 

 
24. Gayer, Bedrich 

Zastúpenie baníctva v správe mesta 
Kremnice v 15.-18. storočí. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti 500. 
výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 93- 102. 

 
25. Herčko, Ivan 

Minerály Slovenska. 
Martin : Osveta, 1984. – S. 10, 11, 12, 16, 
17, 19, 21, 23, 27, 36, 41, 42, 48, 49, 51, 
66, 70, 76, 81, 88, 93, 94, 97, 103, 107, 
109, 114, 117, 118, 130, 136, 137, 144, 
149, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 161, 
164, 166, 177, 178, 182, 185, 190, 194. 
 
 

26. Herčko, Ivan 
Minerály z Kremnice. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti 500. 
výročia kodifikácie banského práva 

v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák.  
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 261-268. 

 
 
27. História ťažby zlata na Slovensku. 

In: Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou 
históriou, ťažbou a náleziskami na našom 
území / František Bakos a Martin Chovan. 
Bratislava : Slovenský skauting, 2004. –  
S. 11-24. 
 
 

28. Hock, Milan 
Základné etapy vývoja úpravníckej tech-
niky v kremnickom rudnom revíri. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti 500. 
výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák.  
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 223-249. 
 

29. Horák, Ján 
Geologické pomery kremnickej rudnej ob-
lasti. 
In: Kremnická mincovňa / Ján Horák. 
Banská Bystrica : Stredoslovenské 
vydavateľstvo, 1965. – S. 24-29. 
 

30. Horák, Ján 
Hospodárske a prírodné podmienky vzniku 
Kremnice. 
In: Kremnická mincovňa / Ján Horák. 
Banská Bystrica : Stredoslovenské vydava-
teľstvo, 1965. – S. 21-23. 

 



- 15 - 

 

- 15 - 

31. Horák, Ján 
Kremnická komora. 
In: Kremnická mincovňa / Ján Horák. 
Banská Bystrica : Stredoslovenské 
vydavateľstvo, 1965. – S. 32-35. 
 

 
◊ želiezko a kladivko – najznámejšie náradie používané 
baníkmi, ktoré sa udržalo až do 19. storočia napriek tomu, 

že práca s nimi bola málo produktívna – symboly 
baníckej práce – banské mestá, úrady, inštitúcie, 

ťažiarstvá a osoby, ktoré sa venovali baníctvu, si ich 
dávali do svojho znaku – skrížené želiezko a kladivko sú 

dodnes symbolmi baníctva, ale aj ľudskej práce vôbec 
In Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1.zv. 1995. 

Bratislava : Veda, 1995, s. 30. 
 

32. Horák, Ján 
Sväz siedmych banských miest. 
In: Kremnická mincovňa / Ján Horák. 
Banská Bystrica : Stredoslovenské 
vydavateľstvo, 1965. – S. 40-41. 
 

33. Jankovič, Vendelín 
Počiatky pomocných bratských pokladníc 
v stredoslovenských banských mestách. 
In: Banské mestá na Slovensku : zborník 
príspevkov zo sympózia o banských mes-

tách na Slovensku, ktoré usporiadala sek-
cia pre dejiny miest Slovenskej historickej 
spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štát-
nym ústredným banským archívom v Ban-
skej Štiavnici a so Štátnym okresným ar-
chívom v Žiari nad Hronom 26.-28. mája 
1987 na Počúvadle / zost. Richard Marsi-
na. 
Martin : Osveta, š.p., pre Okresný národný 
výbor Žiar nad Hronom, 1990. –  
S. 103-109. 
 

34. Jasenák, Ladislav 
Zdar Boh našim... : Kremnica 1443/1993. 
Memoriál Šturc – podujatie venované 550. 
výročiu veľkého banského nešťastia / zost. 
Ladislav Jasenák.  
Kremnica : Miestny odbor Matice 
slovenskej, 1993. – 17 s. 
 

 
◊ čakan s dlátovým ostrím a jednorohý čakan  - tieto 

baníci používali pri rozpojovaní horniny 
In Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1.zv. 1995. 

Bratislava : Veda, 1995, s. 30. 
 
 

 
 

 
◊ banský vrták špicatý, banský vrták dlátový, banské 

korýtko – ďalšie pracovné predmety používané baníkmi 
In Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. 1.zv. 1995. 

Bratislava : Veda, 1995, s. 30. 
 
 

35. Juck, Ľubomír 
Výsady banských miest na Slovensku 
v stredoveku. 
In: Banské mestá na Slovensku : zborník 
príspevkov zo sympózia o banských mes-
tách na Slovensku, ktoré usporiadala sek-
cia pre dejiny miest Slovenskej historickej 
spoločnosti pri SAV v spolupráci so Štát-
nym ústredným banským archívom v Ban-
skej Štiavnici a so Štátnym okresným ar-
chívom v Žiari nad Hronom 26.-28. mája 
1987 na Počúvadle / zost. Richard Marsi-
na. 
Martin : Osveta, š.p., pre Okresný národný 
výbor Žiar nad Hronom, 1990. – S. 82 -90. 
 

 
 



- 16 - 

 

- 16 - 

36. Kafka, Richard 
Návštevy nórskych bádateľov v Kremnici 
v 17. a 18. storočí. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 140-144. 
 

37. Kamenický, Miroslav 
Ekológia a hutníctvo v Kremnici  
v 18. storočí. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 115-121. 
 

38. Kianička, Daniel 
Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta 
Kremnica : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – 187 s. 
 

39. Kianička, Daniel 
Banské nešťastia v dejinách Kremnice. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 122-131. 

40. Kladivík, Eugen 
Odvodnenie šachty Anna v Kremnici. 
In: Zborník Slovenského banského  
múzea 16. 
Martin : Gradus, 1993. – S. 75-94. 
 

41. Kladivík, Eugen 
Vývoj odvodňovania banských diel  
na strednom Slovensku. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
8/1977 / zost. Ján Novák. 
Martin : Osveta, 1977. – S. 95-108. 
 

42. Kladivík, Eugen 
Základné etapy vývoja banskej techniky 
v kremnickom revíre. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti 500. 
výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. - S.185-
222. 

 
43. Klein, Bohuš 

Banícke zbierky mestského múzea 
v Kremnici. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
4/1968. 
Bratislava : Vydavateľstvo Zväzu 
slovenských novinárov, 1968. –  
S. 231-232. 

 
44. Koľko zlata sa vyťažilo na Slovensku? 

In: Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou 
históriou, ťažbou a náleziskami na našom 
území / František Bakos a Martin Chovan. 
Bratislava : Slovenský skauting, 2004. –  
S. 25-30. 

45. Kremnica 
In: Topografická mineralógia Slovenska / 
Miroslav Koděra.  
Bratislava : Veda, 1990. – S. 656-674. 
 

46. Krchnáková, Lucia 
O zdravotnom stave kremnických baníkov 
z historických prameňov banskokomor-
ských lekárov a chirurgov kremnického 
fyzikátu. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 132-139. 
 

47. Križko, Pavol 
Z dejín banských miest na Slovensku. 
Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, 1964. – 353 s. 
 

48. Kupča, Jozef 
Súpis stúp, mlynov, splavov a hút v Krem-
nici z roku 1578. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
9/1979 / zost. Ján Novák. 
Martin : Osveta, 1979. – S. 121-127. 
 

49. Lamoš, Teodor 
Kremnické spolky. 
In: Archív mesta Kremnice : sprievodca po 
fondoch a zbierkach / Vypracoval Teodor 
Lamoš.  
Bratislava : Slovenská archívna správa 
Povereníctva vnútra, 1957. – S. 135-143. 
 
 



- 17 - 

 

- 17 - 

50. Lamoš, Teodor 
Mestské knihy.  
In: Archív mesta Kremnice : sprievodca po 
fondoch a zbierkach / Vypracoval Teodor 
Lamoš. 
Bratislava : Slovenská archívna správa 
Povereníctva vnútra, 1957. – S. 83-98. 
 

51. Lamoš, Teodor 
Sídelný zemepis Kremnice. 
Bratislava : Slovenská akadémia vied 
a umení, 1948. – 214 s. 
 

52. Lamoš, Teodor 
Vznik a počiatky mesta Kremnice : 1328-
1430. 
Banská Bystrica : Stredoslovenské vyda-
vateľstvo, 1969. – 256 s.  
 

53. Lehotzký, Aurel C.  
Kremnické štátne bane : zvláštny otisk zo 
Sborníku Spojeného banského revíru pre 
Slovensko a Podkarpatskú Rus. – 32 s. 
 

54. Matunák, Michal 
Z dejín slobodného a hlavného banského 
mesta Kremnice. 
Kremnica, 1928. – 541 s. 
 

55. Maťo, Ľuboslav 
Kremnica. 
In: Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou 
históriou, ťažbou a náleziskami na našom 
území / František Bakos a Martin Chovan. 
Bratislava : Slovenský skauting, 2004. –  
S. 142-170. 

 
◊ ANGYAL, Gejza : Baník, lept, 1911. 

 
56. Mazúrek, Jaroslav 

Antropogénne formy reliéfu v kremnickej 
banskej oblasti. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
9/1979 / zost. Ján Novák. 
Martin : Osveta, 1979. – S. 279-310. 

57. Mazúrek, Jaroslav 
Banská činnosť a jej odraz v prírodnom 
prostredí kremnickej banskej oblasti. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 299-322. 
 

58. Mazúrek, Jaroslav 
Ekonomicko-sociálny a politický vývin 
stredoslovenského baníctva v 20. rokoch. 
In: Stredné Slovensko 5 : spoločenské ve-
dy. Zborník Stredoslovenského múzea  
v Banskej Bystrici / zost. Miloš Štilla. 
Martin : Osveta, 1986. – S. 98-122.  
 

59. Mazúrek, Jaroslav 
Geologické vychádzky v Kremnickom po-
horí. 
In: Geologické vychádzky do Kremnické-
ho a Štiavnického pohoria / Jaroslav Mazú-
rek.  
Žiar nad Hronom : Okresné pedagogické 
stredisko, 1966. – S. 15-23. 
 

60. Mazúrek, Jaroslav ml. 
Kremnická bratská pokladnica. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti  
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 103-116. 
 
 



- 18 - 

 

- 18 - 

61. Mazůrek, Jaroslav 
Kremnický montanista.  
Banská Bystrica : Trian spol. s. r. o., 2006. 
– 454 s. 
 

62. Mazúrek, Jaroslav 
Prehľad nerastného bohatstva v Kremnic-
kom pohorí.  
In: Geologické vychádzky do Kremnické-
ho a Štiavnického pohoria / Jaroslav 
Mazúrek. 
Žiar nad Hronom : Okresné pedagogické 
stredisko, 1966. – S. 9-14. 
 

63. Mazúrek, Jaroslav ml. 
Príspevok k dejinám ťažiarstva šachty Ka-
rol v Kremnici. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
13/1987 / zost. Milan Hock. 
Martin : Osveta, 1987. – S. 155-166. 
 

64. Mazúrek, Jaroslav ml. 
Vývoj kremnického baníctva v 19.-20. sto-
ročí. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti  
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. - S. 269-
286. 

 
65. Mráz, Karol 

Odvodnenie Annenskej šachty v Krem- 
nici : zvláštny otisk zo Sborníku Spojeného 
banského revíru pre Slovensko a Podkar-
patskú Rus. – 9 s. 
 

 

66. Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti  
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 251-260. 
 

67. Novák, Ján 
Kremnica : zborník prednášok z medziná-
rodného sympózia pri príležitosti 500. vý-
ročia kodifikácie banského práva v Krem-
nici 17.-19. november 1992 / zost. Ján 
Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – 489 s. 
 

68. Novák, Ján 
Kremnica v dejinách Slovenska. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti  
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 7-15. 

 
69. Novotná, Marianna 

Banícka paličkovaná čipka a čipkárske 
školy v Kremnici a okolí. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti  
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 441-
449. 
 

70. Okáľ, Drahomír 
Kremnické baníctvo po roku 1945. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti  
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 287-298. 

 
71. Oswald, Eduard 

Zachovanie kremnickej klímy, flóry 
a fauny pre potomkov. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 22-24. 

 
72. Paulinyi, Ákoš 

Sociálne hnutie baníkov na strednom Slo-
vensku na prelome 18. a 19. storočia. 
Banská Bystrica : Stredoslovenské vydava-
teľstvo, 1966. – 172 s. 
 

73. Piirainen, Ilpo Tapani 
Banské právo Kremnice a jeho vzťah 
k iným banským právam strednej Európy. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti 500. 
výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 43-54. 
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74. Ratkoš, Peter 

Triedne boje baníkov v období rozvitého 
feudalizmu. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
8/1977 / zost. Ján Novák. 
Martin : Osveta, 1977. – S. 161-170. 
 

75. Rudy : Kremnica 650 let. 
Praha : SNTL, 1978. 
 

76. Sejkora, Jiří 
Kremnica. 
In: Atlas minerálů České a Slovenské re-
publiky / Jiří Sejkora, Jiří Kouřimský. 
Praha : Academia, 2005. – S. 20, 22, 30, 
36, 40, 44, 56, 58, 62, 68, 74, 76, 78, 80, 
82, 104, 110, 112, 116, 120, 134, 136, 150, 
156, 158, 176, 178, 184, 188, 190, 192, 
194, 196, 198, 230, 240, 244, 290, 294, 
316, 326, 328. 
 

77. Skladaný, Marián 
Európsky význam kremnického baníctva 
v stredoveku a ranom novoveku. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 72-81. 
 

78. Slovník – staré banské nemecké a sloven-
ské názvoslovie.  
In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
2. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2006. – S. 23-25. 

 
79. Špiesz, Anton 

Stredoslovenské banské mestá na prelome 
17. a 18. storočia. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
8/1977 / zost. Ján Novák. 
Martin : Osveta, 1977. – S. 199-204. 
 

 
◊ príprava na vŕtanie na IV. obzore šachty 

Ferdinand. Repro: LADZIANSKY, Ivan, SBM 
Banská Štiavnica 

In NOVÁK, Ján. 2007. Kremnica : zborník 
prednášok z medzinárodného sympózia pri 

príležitosti 500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici  

17.-19. november 1992.  
Kremnica : Mestský úrad, 1992, s. 190. 

 
80. Štefánik, Martin 

Uhorské kovy a kremnická komora ako 
predmet záujmu talianskych podnikateľov 
do konca vlády Žigmunda Luxemburské-
ho. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 93-111. 

 
81. Švehla, Emil 

Úpravníctvo u štát. banských závodov 
v Banskej Štiavnici, Hodruši a Kremnici 
 : zvláštny otisk zo Sborníku Spojeného 
banského revíru pre Slovensko a Podkar-
patskú Rus. – 13 s. 
 

82. Tibenský, Ján a kol. 
Banské vedy a vedecko-technický rozvoj 
v baníctve a hutníctve farebných kovov. 
In: Priekopníci vedy a techniky na 
Slovensku 2 / Ján Tibenský a kol. 
Bratislava : Obzor, 1988. – S. 604-641. 
 

83. Tréger, Milan 
Legislatívne problémy a ekonomické dopa-
dy neracionálnej ťažby a ochrany nerastné-
ho bohatstva Slovenskej republiky. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička.  
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 13-19. 
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84. Vozár, Jozef 

Kremnica – slovenský príklad záujmu 
zahraničných ťažobných spoločností. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 7-10. 
 

85. Vozár, Jozef 
Sociálne zápasy banského robotníctva 
v období neskorého feudalizmu. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
8/1977 / zost. Ján Novák. 
Martin : Osveta, 1977. – S. 189-198. 
 

86. Vozár, Jozef 
Surovinová základňa. 
In: Kremnická mincovňa / zost. Štefan 
Kazimír, Jozef Hlinka. 
Martin : Osveta, 1978. – S. 13-30. 
 

87. Vozár, Jozef 
Získavanie zlata a striebra z rúd pomocou 
ortuti a španielska či americká amalgamá-
cia. 
In: Európska nepriama amalgamácia a slo-
venské baníctvo / Jozef Vozár. 
Bratislava : Veda, 1988. – S. 9-17. 
 

88. Vozár, Jozef 
Zlatá kniha banícka: Banská Štiavnica, 
Kremnica, Banská Bystrica / na vyd. 
pripravil a prel. Jozef Vozár. 
Bratislava : Veda, 1983. – 263 s. 
 

89. Zborník prednášok : konferencia - 
"Problematika odvodňovania rudných 
baní“. 
Banská Štiavnica : Slovenské banské 
múzeum. – 125 s. 

 
 

d. Mapy: 
90. Finka, Oliver – Rybársky, Milan 

Náučné chodníky po stopách baníckej 
činnosti. 
Kremnica : Združenie Kalvária Kremnica, 
2002.  

 
 

e. Kremnica – baníctvo – 
zlato – baník  v krásnej 

literatúre – básne, romány, 
povesti...: 

 

Básne: 
91. F.P. 

Kremnica nad zlato. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 16, č. 3 
(1.3.2007), s. 3. 
 

92. Vítková, Alžbeta 
Hlas pre Kremnicu. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 3 
(1.3.2006), s. 8. 

Romány: 
93. Bakoš, Emil O. 

Najväčšia cisárska návšteva. 
Bratislava : Duo D Print, spol. s.r.o., 1998. 
– 256 s. 
◊ historizujúci román venovaný návšteve 
cisára Františka I. Lotrinského v Kremnici 
a Banskej Štiavnici v r. 1751 
 

94. Bakoš, Emil O. 
V službách majestátu : maliar slávobrán. 
Bratislava : Duo D Print, spol. s.r.o., 1999. 
– 283 s. 
◊ historizujúci román venovaný návšteve 
cisára Františka I. Lotrinského v Kremnici 
a Banskej Štiavnici v r. 1751 
 

95. Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír 
Päťdesiat rokov slovenského života 2. 
Bratislava : Tatran, 1974. – 437 s.  
◊ autobiografický román 

 

Povesti: 
96. Horák, Jozef 

Kremnický zlatý človek.  
In: Sestry blížence : (povesti 2) / Jozef 
Horák ; ilustr. Jozef Jaňák ; zost. Ivan 
Kupec ; vybr. Ivan Kupec.  
Bratislava : Mladé letá, 1981. – S. 29-45. 
  

97. Horák, Jozef 
Kremnický zlatý človek.  
In: Povesti / Jozef Horák ; ilustr. Štefan 
Prukner.  
Banská Bystrica : Stredoslovenské 
vydavateľstvo, 1965. – S. 64-81. 
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98. Hronský, Jozef Cíger 
Kremnické povesti. 
Kremnica : Vydavateľstvo mládeže. – 94 s. 
 

99. Hronský, Jozef Cíger 
Zlatnícky učeň.  
In: Slovenské povesti / Jozef Cíger 
Hronský.  
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 
2004. – S. 135-140. 
 
 

Legendy: 
100. (SME-ks) 

Pravdepodobne jediná na svete je mohyla 
neznámeho baníka v Šturci. 
In : Sme. - Roč. 6, č. 214 (17.9.1998), s. 3 
[príl.]. 
◊ mohyla neznámeho baníka – legendy –  
Kremnica 

 
 

f. Kremnica – baníctvo - 
zlato – baník  v tlači: 
(radenie článkov chronologické) 

 
 

1960 -  
 
101. -DK-. 

Kremnické zlato. 
In: Smena. – (8.11.1968).  
◊ prvé písomné doklady o ťažbe zlata 
a striebra v Kremnici sa dochovali až  
z  9.-11. storočia 

 
 

 
◊ vozík s poslednou tonou zlatej rudy vyťaženej 
z kremnických baní  pred ich zatvorením v roku 
1972 (Repro. foto PATCHOVÁ, K., archív SBM  

v Banskej Štiavnici) 
In BAKOS, František – CHOVAN, Martin a kol. 

2004. Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou 
históriou, ťažbou a náleziskami na našom území. 

Bratislava : Slovenský skauting, 2004, s. 167. 
 
 
 

102. Veľas, Š. 
Chmáry nad zlatom. 
In: Beseda. – (18.1.1969).  
◊ Rudné bane - zastavenie ťažby – Krem-
nica  

 
1970 -  

 
 

103. /še/ 
V belgickej licencii. 
In: Práca. – (11.11.1970).  
◊ nový závod na výrobu akumulačných 
pecí sa buduje v Kremnici 

 
104. Sidorenko, Juraj 

Rozlúčka na šachte Ludovika. 
In: Práca. – (17.12.1970).  
◊ po 642 rokoch a 28 dňoch kremnického 
zlatého baníctva 
 

105. Ganeš, J. 
Koniec „Zlatej slávy“ Kremnice. 
In: Čs. svět. – (4.3.1971). 
◊ v Kremnici zastavili ťažbu zlata. Pre 
kremnických baníkov stavajú továreň na 
výrobu akumulačných kachieľ 
 

106. –AB- 
Keď klopačka znela. 
In: Družstevné noviny. – (14.12.1971).  
◊ okres Žiar nad Hronom je známy predo-
všetkým baníckymi tradíciami – Kremnica, 
Banská Štiavnica, Nová Baňa 
 

107. Bartók, J. 
Plody důvtipu a vytrvalého úsilí. Dobrý 
recept výzkumníků. Návratnost investic – 
jeden a půl roku. Novou linku svépomocí.  
In: Rudé právo. – (18.8.1973).  
◊ v Kremnici začali s výstavbou závodu 
na výrobu elektrických akumulačných pecí 
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108. Rentz, J. 
V týchto dňoch. 
In: Smer. – (29.9.1973).  
◊ výroba akumulačných pecí - Kremnici 

 
109. še 

Z baníkov peciari. 
In: Práca. – (17.10.1973).  
◊ výroba elektrických akumulačných pecí 
– Kremnica 

 
110. Blatný, M. 

Zlato, král kovů. 
In: Noviny vnitřního obchodu. – 
(27.12.1973).  
◊ ťažba zlata – Kremnica 

 
111. Akumulačné pece z Kremnice.  

In: Smer. –  (8.1.1974).   
◊ Rudné bane v Kremnici – výroba 
akumulačných pecí 
 

112. Kupka, M.  
Dobrá náhrada. 
In: Smer. – (24.1.1974).  
◊ výroba nástrekových hmôt a akumulač-
ných pecí 
 

113. Gindl, J. 
Začiatky trhacích prác v baníctve. 
In: Dějiny věd a techniky. – Č. 2 (1975).  
◊ Kremnica, Banská Štiavnica 
(stredoslovenské banské mestá) 

 
114. Vargová, A. 

Anatómia zeme : po stopách rezerv 
nerastných surovín. 
In: Práca. – (10.11.1975).  

◊ nepreskúmané hlbinné zóny v strednej 
časti Kremnického pohoria 

 
 

115. Tobiáš, Z. 
Elektrické vytápění dnes a zítra. 
In: Práce. – (11.4.1978).  
◊ hľadajú sa cesty hospodárnejšieho vyu-
žívania palív a energie. Snažia sa o to Rud-
né bane v Kremnici 

 
116. Herčko, Ivan 

Návšteva kremnických baní : listujeme 
v diele F. E. Brückmanna. 
In: Smer. – (10.8.1979).  
◊ údaje z diela F. E. Brůckmanna o his-
tórii baní v Kremnici a Banskej Štiavnici 
  
 

1980 -  
 

117. Tadian, Július 
Elektrické pece od baníkov. 
In: Technické noviny. – (10.3.1981).  
◊ hovorí Ing. Milan Smolár, námestník 
riaditeľa Rudných baní v Kremnici 
  

118. Malík, Pavel 
Obnovíme ťažbu zlata z našich ložísk? 
In: Technické noviny. – (2.2.1982).  
◊ najvýznamnejšie stredisko ťažby zla-
tých rúd – Kremnica 

 
119. Správny banícky postoj. 

In: Pravda. – (3.9.1982).  
◊ z kremnického závodu Rudných baní 
vychádzajú prvotriedne pece 
 

120. Na trh päť tisíc kusov.  
In: Ľud. – (23.10.1982).  
◊ nové akumulačné pece z Kremnice 

 
121. Herčko, Ivan 

Obdobia prosperity a úpadku zlatého  
mesta (1). 
In: Technické noviny. – (30.11.1982).  
◊ putovanie po baníckych lokalitách na 
Slovensku – Kremnica 
 

122. Šedivok, L. 
Cieľ : vyrábať hybridné pece. 
In: Žiara socializmu. – Roč. 24, č. 29 
(13.7.1983), s. 1.  
◊ kremnickí výrobcovia elektrických pecí 
myslia aj na roky budúce 
 

123. Šedivok, Ladislav 
Z baníkov strojári. 
In: Smer. – (21.7.1983).  
◊ kremnické elektrické pece výbornej 
kvality 

 
124. Remiášová, Alžbeta 

Za sopkami do Kremnických vrchov. 
In: Kamarát. – (16.10.1984).  
◊ v Kremnici sa ťažilo zlato až do roku 
1970, geológovia však neprestali venovať 
pozornosť zlatým žilám v Kremnických 
vrchoch 
 

125. Šoka, M. 
Vzácne návštevy Banskej Bystrice. 
In: Smer. – (5.2.1988).  
◊ stredoslovenské banské mestá – Krem-
nica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica 
a ich drahé kovy boli lákadlom pre bádate-
ľov 
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126. Tadián, J. 
Konkuruje svetovým značkám. 
In: Smer. – (22.4.1988).  
◊ výroba akumulačných pecí v Rudných  
baniach v Kremnici 
 

127. Tadián, J. 
Zlatonosná žila – kvalita. 
In: Pravda. – (11.5.1988).  
◊ výroba elektrických akumulačných pecí 
v Rudných baniach Kremnica 

 
128. Dominik, M. 

Naším cieľom je pokrok. 
In: Žiara socializmu. – Roč. 29, č. 35 
(31.8.1988), s. 5.  
◊ Deň baníkov a energetikov – oslavy - 
Kremnica 

 
129. V roku 1969... 

In: Pravda. – (15.3.1989).   
◊ Rudné bane – akumulačné pece – 
výroba – Kremnica 

 
130. Finka, O. 

Kremnické baníctvo a jeho rozvoj. 
In: Žiara socializmu. – Roč. 30, č. 36 
(6.9.1989), s. 3.  
◊ Rudné bane – nerastné suroviny – ťažba 
– spracovanie – Kremnica 
 

1990 -  
 

131. Remiaš, P. 
Nádej vkladajú do bentonitu. 
In: Smer. – Roč. 43, č. 107 (8.5.1991), s. 5.  
◊ Rudné bane, Kremnica – ťažba 
bentonitu – perspektívy – Kremnica 

 
 
 

 
◊ Foto FINKA, Oliver. Pomník baníkom v Šturci. 

In FINKA, Oliver.  Bohatstvo ukryté v zemi : 
história a súčasnosť ložiska zlata  

v Kremnici, s. 1. obalu. 
 

132. Bobák, Anton 
Nebojíme sa, ale máme strach : kam 
kráčajú Rudné bane? 
In: Kremnické noviny. – Roč. 1, č. 7 
(1992), s. 1.  
◊ Rudné bane, Kremnica – súčasný stav – 
Kremnica 
 
 

133. Zdar Boh našim : v Kremnici vzniká nová 
banícka tradícia.  
In: Žiara. – Roč. 33, č. 24 (1992), s. 1.   
◊ baníctvo – pietne spomienkové poduja-
tie – banské nešťastie (1443) – Kremnica 
 
 

134. Schmidtová, Katarína 
Nestavajú vzdušné zámky : o prítomnosti 
a budúcnosti Rudných baní v Kremnici. 
In: Žiara. – Roč. 33, č. 34 (1992), s. 3.  
◊ Rudné bane, Kremnica – súčasný stav – 
Kremnica 

 
 

135. Schmidtová, Katarína 
Dni sviatočné i pracovné. 
In: Žiara. – Roč. 33, č. 47 (1992), s. 1, 2. 
◊ baníctvo – medzinárodné sympózium – 
kodifikácia kremnického banského práva – 
500. výročie – 17.-19.11.1992 – Kremnica 
 

136. Čelko, Mikuláš 
Slávne výročie. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 1, č. 12 
(1992), s. 5. 
◊ baníctvo – medzinárodné sympózium – 
kodifikácia kremnického banského práva – 
500. výročie – 17.-19.11.1992 – Kremnica 
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137. Kremnické Rudné bane budú ešte zlaté  
ak ... : rozhovor šéfredaktora s riaditeľom 
ŠP Rudné bane Kremnica Ing. Jozefom 
Ďurianom.  
In: Kremnické noviny. – Roč. 1, č. 12 
(1992), s. 3.  
◊ Rudné bane, š. p.  Kremnica – baníctvo 
– súčasný stav – Kremnica 
 

138. /kay/ 
Spomienka na baníkov. 
In: Nový čas. – Roč. 3, č. 146 (25.6.1993), 
s. 7.  
◊ baníctvo – pietne spomienkové 
podujatie – Memoriál Šturec 1443 – 
banské nešťastie – 550. výročie –  
25.-26.6.1993 - Kremnica 
 

139. /TA SR/ 
Rozhnevali permoníkov.  
In: Pravda. – Roč. 3 (74), č. 147 
(26.6.1993), s. 2. 
◊ baníctvo – pietne spomienkové 
podujatie – Memoriál Šturec 1443 – 
banské nešťastie – 550. výročie –  
25.-26.6.1993 - Kremnica 
 

140. /gb/ 
Tragédia súčasťou slávy : v Kremnici na 
baníkov nezabudli. 
In: Práca. – Roč. 48, č. 148 (28.6.1993),  
s. 2.  
◊ baníctvo – pietne spomienkové poduja-
tie –Memoriál Šturec 1443 – banské 
nešťastie – 550. výročie – 25.-26.6.1993 – 
Kremnica 
 

141. /ks/ 
Zlatá baňa otvorená. 

In: Žiara. – Roč. 34, č. 20 (1993), s. 1.  
◊ Rudné bane, Hodruša – baňa Rozália – 
zlato – ťažba – obnovenie – perspektívna 
spolupráca – Keylock (Kanada) – 
Kremnica 
 

142. /ks/ 
Memoriál Šturc 1443. 
In: Žiara. – Roč. 34, č. 25 (1993), s. 8.  
◊ baníctvo – pietne spomienkové poduja-
tie –Memoriál Šturec 1443 – banské 
nešťastie – 550. výročie – 25.-26.6.1993 – 
program – Kremnica 
 

143. Schmidtová, Katarína 
Za mŕtvych baníkov : 550. výročie veľkého 
banského nešťastia v kremnickom Šturci. 
In: Žiara. – Roč. 34, č. 27 (1993), s. 2.  
◊ baníctvo – pietne spomienkové poduja-
tie –Memoriál Šturec 1443 – banské 
nešťastie – 550. výročie –25.-26.6.1993 – 
Kremnica 
 

144. Ďurian, Jozef 
Baníctvo v Kremnici žije a bude žiť. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 3, č. 3 
(1994), s. 5.  
◊ baníctvo – súčasná situácia – Ďurian, 
Jozef Ing. – príhovor – Kremnica 
 

145. Pozvánka na Šturc – 551. výročie. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 3, č. 12 
(1994), s. 5. 
◊ Šturc 24.6.1994 – banské nešťastie - 
kultúrny program – Kremnica 

 
146. Fajčíková, Kveta 

V Kremnici perspektíva ťažby zlata : zho-
várame sa s Petrom Gacovom technickým 

námestníkom a Petrom Majerom, výrob-
ným námestníkom Kremnickej banskej 
spoločnosti. 
In: Sme. – Roč. 3, č. 32 (8.2.1995), s. 5.  
◊ ťažba zlata – rozhovory – Kremnica 
 

147. Fajčíková, Kveta 
Vráti zlato zlaté časy? : banská spoločnosť 
s perspektívami ťažby zlatonosnej rudy. 
In: Nový vpred Žurnál. – Roč. 4, č. 9 
(28.2.1995), s. 6.  
◊ ťažba zlata – Kremnica –  
Hodruša-Hámre  
 

148. Oslavy Dňa baníkov a sv. Anna : stručne 
z regiónu. 
In : Smer Dnes. - Roč. 5, č. 176 
(31.7.1995), s. 3. 
◊ oslavy Dňa baníkov – program – 
Kremnica 

 
149. Schmidtová, Katarína 

Klopačka mala jasnejší zvuk : trojročný 
boj o existenciu bane a istotu baníkov sa 
zavŕšil. 
In: Nový vpred Žurnál. – Roč. 4, č. 36 
(5.9.1995), s. 7.  
◊ Kremnická banská spoločnosť – súčasná 
situácia – rozhovor – Kremnica 
 

150. (eb) 
Ložiská bentonitu na polstoročie : banská 
spoločnosť pracuje so svetovou unikátnou 
spoločnosťou. 
In: Hospodárske noviny. – Roč. 3, č. 76 
(18.4.1996), s. 4.  
◊ Kremnická banská spoločnosť – ťažba 
bentonitu – Kremnica 
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151. Uhrinová, Dana 
V Kremnici ťažia bentonit, patriaci k naj-
kvalitnejším na svete. 
In: Smer Dnes. – Roč. 6, č. 93 (22.4.1996), 
s. 4.  
◊ Kremnická banská spoločnosť – ťažba 
bentonitu – Kremnica 
 

152. (Md) 
Na kolotoči cien a kvality. 
In: Smer Dnes. – Roč. 6, č. 20 (28.8.1996), 
s. 9.  
◊ Kremnická banská spoločnosť – spra-
covanie bentonitu – Kremnica 
 

153. Gayer, Bedrich 
Banské spoločnosti v Kremnici : kremnic-
ké aktuality a zaujímavosti. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 6, č. 3 
(11.3.1997), s. 7.  
◊ banské spoločnosti – štatistické údaje – 
Kremnica 
 

154. Čákyová, Halka 
Kremnickí baníci už nechcú mať odbory : 
príčinami rozpadu odborovej organizácie 
bol strach zo straty zamestnania. 
In: Práca. – Roč. 52, č. 78 (5.4.1997), s. 3.  
◊ Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. – 
odborová organizácia – zánik – Kremnica 
 

155. (Sd-oč) 
V Kremnickej banskej spoločnosti zanikli 
odbory. 
In: Smer Dnes. – Roč. 7, č. 77 (5.4.1997), 
s. 4.  
◊ Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. – 
odborová organizácia – zánik – Kremnica 
 

156. Budinská, Helena 
V kremnických baniach sa pi 110 rokoch 
rozpadli odbory : Kremnická banská 
spoločnosť, s.r.o., Kremnica. 
In: Národná obroda. – Roč. 8, č. 79 
(7.4.1997), s. 2.  
◊ Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. – 
odborová organizácia – zánik – Kremnica 
 

157. (-rr-) 
Kremnickí baníci bez odborov... : unikátny 
prípad po 110-rokoch. 
In: Spektrum. – Roč. 8, č. 13 (9.4.1997),  
s. 11.  
◊ Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. – 
odborová organizácia – zánik – Kremnica 
 

158.  (SD-oč) 
Zmluvné platy garantujú rast miezd i ďal-
šie sociálne istoty : Ad: V Kremnickej 
banskej spoločnosti zanikli odbory. 
In: Smer Dnes. – Roč. 7, č. 101 (5.5.1997), 
s. 1 a 2.  
◊ Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. – 
odborová organizácia – zánik – vyjadrenie 
riaditeľa – Kremnica 
 

159. Sl. republika – Škrabálková, Margita 
Namiesto prepúšťania nárast miezd i tri-
násty plat : generálny riaditeľ Kremnickej 
banskej spoločnosti ponúka zamestnancom 
viac.  
In: Slovenská republika. – Roč. 5, č. 108 
(13.5.1997), s. 5. 
◊ Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. – 
odborová organizácia – zánik – sociálne 
istoty – Kremnica 

 
 

160. (mr) 
Začnú ťažiť zlato? 
In: Nový čas. – Roč. 7, č. 151 (2.7.1997), 
s. 6.  
◊ ťažba zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 
 

161.  (SME-eta) 
Obnovenie ťažby zlata je v Kremnici reál-
ne, hoci geológovia väčšie množstvo zlata 
v rude nepotvrdili. 
In: Sme. – Roč. 5, č. 153 (4.7.1997), s. 1 
[príl.]. 
◊ ťažba zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 
 

162. (mr) 
Budú opäť ťažiť zlato v Kremnici? 
In: My Žiara. – Roč. 44, č. 27 (8.7.1997), 
s. 1. 
◊ ťažba zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 
 

163. Schmidtová, Katarína 
Možno to nie je iba vízia... : získa mesto 
opäť prívlastok „Zlatá Kremnica“? 
In: Nový vpred Žurnál. – Roč. 6, č. 27 
(8.7.1997), s. 6. 
◊ ťažba zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 
 

164. Bomchesová, Gabriela 
Kanaďania zisťujú zásoby zlata pri Krem-
nici. 
In: Práca. – Roč. 52, č. 175 (31.7.1997),  
s. 4. 
◊ zásoby zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 
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165. Bomchesová, Gabriela 
Kanaďania zisťujú zásoby zlata pri Krem-
nici. 
In: Slovenská republika. – Roč. 5, č. 176 
(1.8.1997), s. 4 [Príl.]. 
◊ zásoby zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 
 

166. Tolnayová, Mária 
V Kremnici sa pravdepodobne obnoví 
stredoveká tradícia ťažby zlata. 
In: Národná obroda. – Roč. 8, č. 178 
(4.8.1997), s. 3. 
◊ ťažba zlata – geologický prieskum - 
Kremnica 
 

167. Kremnické vrchy.  
In: Slovenská republika. – Roč. 5, č. 273 
(27.11.1997), s. 8 [Príl.]. 
◊ Kremnické vrchy – zloženie – baníctvo 
– Kremnica 
 

168. SITA 
Skúmajú možnosť ťažby zlata : baníctvo. 
In: Národná obroda. – Roč. 8, č. 273 
(27.11.1997), s. 3. 
◊ ťažba zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 
 
 
 
 

◊ barbakan v Kremnici „strážia“ sochy 
baníka a hutníka –  

Foto ROZMAN, Ladislav. 
In ROZMAN, Ladislav. 1978. Kremnica. 

Martin : Osveta, 1978, [nestr.].  
– fotografie č. 46, 47.  

 



- 27 - 

 

- 27 - 

169. SITA 
Spoločnosť Kremnica Gold preskúmava 
možnosti ťažby zlata na Slovensku. 
In: Sme. – Roč. 5, č. 273 (27.11.1997), s. 2 
[príl.]. 
◊ ťažba zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 

 
170. Bartalský, Boris 

Vyhľadávanie a prieskum zlata v Kremnici 
pokračuje. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 6, č. 12 
(17.12.1997), s. 4. 
◊ ťažba zlata – geologický prieskum – 
Kremnica 
 

171. Čelko, Mikuláš 
Vzájomná spolupráca má hlboké historické 
pramene. 
In : My Žiara. - Roč. 5, č. 16 (21.4. 1998), 
s. 5. 
◊ Zväz stredoslovenských banských miest 
– história – Kremnica – Banská Štiavnica – 
Nová Baňa 
 

172. (SME-ks) 
Banské mestá nadviazali na spoluprácu  
v stredoveku.  
In: Sme. - Roč. 6, č. 118 (25.05.98), s. 3. 
◊ Zväz stredoslovenských banských miest 
– história – Kremnica – Banská Štiavnica – 
Nová Baňa 

 
 

2000 –  
 

173.  (eta) 
V Prepadlisku Šturc sa spomínalo na obete 
baní. 

In: Sme. – Roč. 8, č. 209 (11.9.2000). 
◊ baníctvo – spomienkové podujatie – 
Kremnica 
 

174. (eta) 
V prepadlisku Šturc si pripomenuli 
tragické osudy baníkov. 
In: Korzár. – Roč. 8, č. 209 (11.9.2000). 
◊ baníctvo – spomienkové podujatie – 
Kremnica 
 
 

2001 -   
 

175. Fajčíková, Kveta 
Prepadlisko Šturec je unikátnym pozostat-
kom banskej činnosti. 
In: Sme Stred. – Roč. 9, č. 274 
(29.11.2001), s. 25. 
◊ baníctvo – prepadlisko Šturec – Krem-
nica 
 
 

2002 –  
  

176. Mišovičová, Mária 
Vydá zem opäť svoje bohatstvo? 
In: Verejná správa. – Roč. 57, č. 11 
(24.5.2002), s. 24.  
◊ zaujímavosti – Kremnica  
 

177. Andráši, Ivan 
Najdrahší minerál z Kremnice. 
In: Kremnický rumaj. – Roč. 2, č. 1 
(1.12.2002), s. 12, 13. 
◊ mineralógia – zlato – história – Krem-
nica 
     

178. Kianička, Daniel 
Banský kongres v Kremnici v roku 1909. 
In: Kremnický rumaj. – Roč. 2, č. 1 
(1.12.2002), s. 16-18. 
◊ baníctvo – história - Kremnica 

      
179. Kurka, Karol 

Pokračujeme v baníckej tradícii... 
In: Kremnické noviny. – Roč. 11, č. 12 
(2.12.2002), s. 7. 
◊ baníctvo – Kremnická banská spoloč-
nosť, s.r.o. – Kremnica 

 
 

2003 -   
 

180. Finka, Oliver 
Z dejín kremnického Šturca. 
In: Kremnický rumaj. - Roč. 2, č. 2 
(1.7.2003), s. 7-9. 
◊ regionálna geografia – Šturc (prepad-
lisko) – Kremnica 
 

181. Fajčíková, Kveta 
Zosuv pôdy ohrozil námestie. 
In: Sme Práca. – Roč. 11, č. 77 (2.4.2003), 
s. 4. 
◊ ekologické katastrofy – zosuvy pôdy –  
Kremnica 

 
182. Širáň, Adam 

Kremnická bratská pokladnica : potulky 
starobylou Kremnicou. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 12, č. 5 
(1.5.2003), s. 4. 
◊ baníctvo – spolky – história – Krem-
nica 
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183. Rybársky, Milan 
Náučné chodníky po stopách baníckej 
činnosti. 
In: My Žiara. – Roč. 10, č. 21 (20.5.2003), 
s. 6. 
◊ náučné chodníky – baníctvo – Krem-
nica 
 

184. (kk) 
Kanadskí zlatokopi veria Kremnici. 
In: Pravda. – Roč. 13, č. 179 (5.8.2003),  
s. 8. 
◊ firmy – Kremnica Gold (firma) – ťažba 
zlata – Kremnica 
 

185. (eta) 
Zlato a Slovensko. 
In: Sme Práca. – Roč. 11, č. 267 
(21.11.2003), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – situácia – Kremnica – 
Hodruša-Hámre 
 

186. Fajčíková, Kveta 
Zosuv pôdy na kremnickom námestí sa 
presunul nižšie. 
In: Sme Práca. - Roč. 11, č. 285 
(12.12.2003), s. 4. 
◊ ekologické katastrofy – zosuvy pôdy -  
Kremnica 

 
2004 -   

187. Jancura, Vladimír 
Kanaďania brázdia Slovensko pri hľadaní 
zlata. 
In: Pravda. – Roč.14, č. 12 (16.1.2004),  
s. 4. 
◊ zlato – firmy – Kremnica Gold (firma) – 
Kremnica 

188. Fajčíková, Kveta 
Zosuv v Kremnici sa aktivizoval. 
In: Sme Práca. - Roč. 12, č. 14 (19.1.2004), 
s. 8. 
◊ ekologické katastrofy – zosuvy pôdy - 
Kremnica  
 

 
◊ Foto ČILLÍK, Ivan. Prepadlisko Šturc.  

– v literatúre sa názov píše Lapser (z latinčiny 
prepadnutie, nemecky der Sturz). Prírodné 

prepadlisko má súvislosť s tektonickými pochodmi 
v dávnej minulosti; je 700 m dlhé, okolo 300 m 
široké, s maximálnou hĺbkou 180 m. V Šturci sa 

spájanú dve nadložné žily Schrämenová a Hlavná; 
 pod nimi sa nachádzajú žily Schindler a Kirchberg. 
Severnú – 80 m vysokú stenu prepadliska je vidieť 

i zo širokého okolia. Ťažbu zlata v Šturci potvrdzuje 
listina z roku 1385 – ohľadne hornej dedičnej štôlni. 

Poddolovaním – banskou činnosťou a pri 
zemetrasení v roku 1443 sa prelomili piliere  

v štôlňach a došlo k zasypaniu časti baní 
a k banskému nešťastiu 

Foto z internetu 
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.slov
enskabanskacesta.sk/images/kremnica/krem2/dolnabra
na.jpg&imgrefurl=http://www.slovenskabanskacesta.sk/
centra_kremnica2.htm&h=213&w=320&sz=16&hl=sk&s
tart=2&usg=__0IDp7KcYcnM_5ksaWasax1SaeHY=&tb

nid=l0q_wfiJbhO_EM:&tbnh=79&tbnw=118&prev=/ima
ges%3Fq%3Dkremnica%2Bdoln%25C3%25A1%2Bbr
%25C3%25A1na%26gbv%3D2%26hl%3Dsk%26sa%3

DG 
 

2005 -   
189. Kafka, Richard 

Pozoruhodnosti nášho regiónu (33) : 
prepadlisko, do ktorého by sa zmestilo 
pražské Václavské námestie. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 12, č. 20 (24.5.2005), s. 4. 
◊ baníctvo – prepadlisko Šturec – Krem-
nica 

 
190. Glocková, Barbora - Kürthy, Luboš 

Postihne Kremnicu osud krajín tretieho 
sveta? 
In: Kremnický rumaj. – Roč. 4, č. 2 
(1.7.2005), s. 1-3. 
◊ baníctvo – ťažba zlata – kritický článok 
– ochrana životného prostredia – Kremnica 
 

191. (eta) 
Ťažba zlata by sa mala obnoviť. 
In: Sme Práca. – Roč. 14, č. 244 
(21.10.2005), s. 8. 
◊ baníctvo – zlato – Tournigan Gold 
Corporation (kanadská spoločnosť) – 
Kremnica 
 

192. Projekt Kremnica : spoločnosť Tournigan 
Gold Corporation. Ťažba, spracovanie 
a výroba drahých kovov.  
In: Kremnické noviny. – Roč. 14, č. 11 
(1.11.2005), s. [Nestr. príl]. 
◊ baníctvo – zlato – Tournigan Gold 
Corporation (kanadská spoločnosť) – 
Kremnica 
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193. (eta) 
Diskusia o ťažbe zlata bude zrejme zložitá. 
In: Sme Práca. – Roč. 14, č. 287 
(13.12.2005), s. 6. 
◊ baníctvo – zlato – problémy – občianske 
združenia – SOS Kremnica (občianske 
združenie) – ochrana životného prostredia 
– Kremnica 
 

 
194. (eta) 

Obavy sú najmä z kyanidu. 
In: Sme práca. – Roč. 14, č. 287 
(13.12.2005), s. 6. 
◊ baníctvo – zlato – problémy – občian-
ske združenia – SOS Kremnica (občianske 
združenie) – ochrana životného prostredia 
– Kremnica 
 
 

195. (kil) 
Kremnica : budú opäť ťažiť zlato : vzniknú 
nové pracovné miesta, povrchový lom by 
mal životnosť viac než 10 rokov. 
In: Nový čas. – Roč. 15, č. 281 
(16.12.2005), s. 11. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica 
 
 

196. (eta) 
Na diskusii o ťažbe zlata chýbal investor. 
In: Sme Práca. – Roč. 14, č. 294 
(21.12.2005), s. 5.  
◊ baníctvo – zlato – problémy – občian-
ske združenia – SOS Kremnica (občianske 
združenie) – ochrana životného prostredia 
– Kremnica   
   

2006 –  
 
  

197. Balážová, Zuzana 
Niekoľko poznámok k projektu ťažby zlata 
v Kremnici. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 1 
(15.1.2006), s. 8–9. 
◊ baníctvo – zlato – problémy – ochrana 
životného prostredia – Kremnica 

 
198. lp, ml 

S primátorom mesta k aktuálnej téme. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 1 
(15.1.2006), s. 9. 
◊ baníctvo – zlato – problémy – ochrana 
životného prostredia – rozhovor s primá-
torom – Kremnica 
 

199. Predloženie zámeru projektu Kremnica 
Gold, 23. decembra 2005. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 1 
(15.1.2006), s. 8. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold a.s. – 
Tournigan Gold Corporation (kanadská 
spoločnosť) – projekty – Kremnica 
 

200. Russell, Helen 
Tournigan Gold a Kremnica Gold : možná 
obnova ťažby v ložisku Šturec – priebeh 
verejných konzultácií. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 1 
(15.1.2006), s. 8. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold a.s. – 
Tournigan Gold Corporation (kanadská 
spoločnosť) – Kremnica 
 
 

201. (eta) 
Kremnica nad zlato protestuje : odpove-
ďou na plánovanú ťažbu zlata je nové 
občianske združenie. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ 
KOTLINY. – Roč. 13/47, č. 3 (24.1.2006), 
s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske združe-
nie) – ochrana životného prostredia – 
Kremnica 
 
 

202. (eta) 
Kremničania zlatú baňu nechcú. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 20 
(26.1.2006), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske združe-
nie) – ochrana životného prostredia – 
Kremnica 
 
 

203. Procházková, Nataša 
Ťažba zlata by bola pre Kremnicu zniču-
júca. 
In: Pravda. – Roč. 16, č. 23 (28.1.2006),  
s. 15. 
◊ baníctvo – zlato – ťažba – problémy – 
Kremnica 
 
 

204. (eta) 
Čoho sa Kremničania obávajú. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY, Roč. 13, č. 4 (31.1.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – problémy - Kremnica 
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205. (eta) 
Kremničania: "Zlatú baňu nechceme". 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 4 (31.1.2006), s. 2. 
◊ baníctvo –zlato – občianske združenia – 
Kremnica nad zlato (občianske združenie) 
ochrana životného prostredia – Kremnica 
 

206. Kafka, Richard 
Zlatý projekt môže mať nedozerné násled-
ky. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. - Roč. 13, č. 4 (31.1.2006), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – história – súčasnosť – 
ochrana životného prostredia – názory –
Kremnica 

 
207. lp 

Zo stretnutia 20. januára 2006. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 2 
(1.2.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – problémy – Krem-
nica 
 

208. Nárožný, Miroslav 
Ako môže občan ovplyvniť zámer obnovy 
ťažby zlata. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 2 
(1.2.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – problémy – Krem-
nica 

 
209. Fajčíková, Kveta 

Ako je to s kyanidovým lúhovaním v Čes-
ku. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 6 (14.2.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – ochrana životného 
prostredia – kyanidy – Kremnica 

 

 
◊ Foto ČILLÍK, Ivan. Banícky dom – drevený, 

zrubový. 
Foto z internetu 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.slov
enskabanskacesta.sk/images/kremnica/krem2/dolnabra
na.jpg&imgrefurl=http://www.slovenskabanskacesta.sk/
centra_kremnica2.htm&h=213&w=320&sz=16&hl=sk&s
tart=2&usg=__0IDp7KcYcnM_5ksaWasax1SaeHY=&tb
nid=l0q_wfiJbhO_EM:&tbnh=79&tbnw=118&prev=/ima
ges%3Fq%3Dkremnica%2Bdoln%25C3%25A1%2Bbr
%25C3%25A1na%26gbv%3D2%26hl%3Dsk%26sa%3

DG 
 

210. Fajčíková, Kveta 
Kremnica žiada zákaz používania kya-
nidov pri získavaní zlata. 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 6 (14.2.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – ochrana životného 
prostredia – kyanidy – Kremnica 

 
211. (eta) 

Ako je to s kyanidovým lúhovaním v Čes-
ku. 
In: Sme Práca, Roč. 15, č. 38 (15.2.2006),  
s. 6  
◊ baníctvo – zlato – kyanid - ochrana 
životného prostredia – Kremnica 

 
212. (eta) 

Kremnica žiada zákaz kyanidovej metódy. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 38 
(15.2.2006), s. 6. 
◊ baníctvo – zlato – ochrana životného 
prostredia – kyanidy – Kremnica 
 

213. (ok) 
Ťažbu nechcú ani maďarskí ochranári. 
In: Pravda. – Roč. 16, č. 38 (15.2.2006),  
s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – protesty maďarských 
mimovládnych organizácií – Kremnica 
 
 

214. Šimončič, Andrej 
Lákavé zlato : kanadská firma chce u nás 
vyťažiť 26 ton zlata. 
In: Život. – Roč. 56, č. 8 (20.2.2006),  
s. 60-63. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske združe-
nie) - ochrana životného prostredia – 
Kremnica Gold a.s. – Kremnica 
 
 



- 31 - 

 

- 31 - 

215. (r) 
Zámer ťažby zlata je v rozpore s Ústavou 
SR. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 8 (28.2.2006), s. 9. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
–  Kremnica nad zlato (občianske 
združenie) – ochrana životného prostredia 
– Kremnica 

 
216. Ďurčová, Ľ. 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Kremnici číslo 1/0602 zo dňa 9.2.2006. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 3 
(1.3.2006), s. 8. 
◊ baníctvo – zlato – uznesenie Mestského 
zastupiteľstva – Kremnica 
 

217. Oznam Občianskeho združenia Kremnica 
nad zlato. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 3 
(1.3.2006), s. 8. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske združe-
nie) – Kremnica 

 
218. Janeková, Petra 

Zlatý projekt Kremnica. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 9 (7.3.2006), s. 9. 
◊ baníctvo – zlato – projekty – Zlatý 
projekt Kremnica (projekt) – Tournigan 
Gold Corporation (kanadská spoločnosť) – 
Kremnica 
 

219. (eta) 
Proti ťažbe zlata aj benefične. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 60 
(13.3.2006), s. 5. 

◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske združe-
nie) – benefičné koncerty – protesty proti 
ťažbe zlata – Kremnica 
 

220. (r) 
Zlato chcú ťažiť napriek protestom. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 10 (14.3.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato –Tournigan Gold 
Corporation (kanadská spoločnosť) – 
problémy – Kremnica 
 

221. (eta) 
Proti ťažbe zlata. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOT-
LINY. – Roč. 13, č. 11 (21.3.2006), s. 9. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske združe-
nie) – benefičné koncerty – protesty proti 
ťažbe zlata – Kremnica 

 
222. Valo, Peter – Greš, Ján 

Vojna o bane. 
In: Slovenka. – Roč. 59, č. 13 (27.3.2006), 
s. 18-21. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica nad zlato 
(občianske združenie) – Tournigan Gold 
Corporation (kanadská spoločnosť) –
Kremnica 

 
223. (eta) 

Havária je výstrahou aj pre dnešok. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 74 
(29.3.2006), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – kyanidová havária – 
Horná Ves – Kremnica 

 
224. Fajčíková, Kveta 

Okolie Kremnice kyanidovú haváriu už 
zažilo. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 74 
(29.3.2006), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – kyanidová havária – 
Horná Ves – Kremnica 
 

225. OZ Kremnica nad zlato 
Benefičný koncert proti povrchovej ťažbe 
zlata a striebra v Kremnici. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 13, č. 4 
(3.4.2006), s. [nestr. príl.]. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske združe-
nie) – benefičné koncerty – protesty proti 
ťažbe zlata – Kremnica 
 

226. OZ Kremnica nad zlato 
Drvivé množstvo negatívnych pripomienok 
k zámeru „Zlatá Kremnica“. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 13, č. 4 
(3.4.2006), s. [nestr. príl.]. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske združe-
nie) – protesty proti ťažbe zlata – Kremni-
ca 
 

227. Zlatý projekt Kremnica : príloha. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 13, č. 4 
(3.4.2006), s. [nestr. príl.]. 
◊ baníctvo – zlato – problémy – informuje 
primátor mesta – Kremnica 
 

228. (eta) 
Výstraha aj pre dnešok. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 13 (4.4.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – kyanidová havária – 
Horná Ves – Kremnica 
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229. Fajčíková, Kveta 
Okolie Kremnice už skúsenosti s kyani-
dovou haváriou má. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 13 (4.4.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – kyanidová havária – 
Horná Ves – Kremnica 
 

230. Pružina, Ján 
Zlatý projekt Kremnica. 
In : Lutilský prameň. - Roč. 8, č. 1 
(8.4.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – ochrana životného 
prostredia – protesty proti ťažbe zlata –  
Zlatý projekt Kremnica (projekt) – Lutila – 
Kremnica 

 
231. (eta) 

Z okolia Erzbergu sa odsťahovala tretina 
obyvateľov. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 87 
(13.4.2006), s. 6. 
◊ baníctvo – zlato –Tournigan Gold Cor-
poration (kanadská spoločnosť) – Kremni-
ca nad zlato (občianske združenie) – náv-
števa Erzbergu – Kremnica 

 
232. Fajčíková, Kveta 

Investori : ťažba Kremnicu neohrozí. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 87 
(13.4.2006), s. 6. 
◊ baníctvo – zlato –Tournigan Gold Cor-
poration (kanadská spoločnosť) – Kremni-
ca nad zlato (občianske združenie) – 
Kremnica 

 
233. (kil) 

Ľudia sa boja, že Kremnicu zničia : návrat 
zlatokopov. 

In: Nový čas. – Roč. 16, č. 87 (13.4.2006), 
s. 13. 
◊ baníctvo – zlato –Tournigan Gold Cor-
poration (kanadská spoločnosť) – Kremni-
ca nad zlato (občianske združenie) – 
Kremnica 

 

 
◊ Foto ČILLÍK, Ivan. Banícky dom – drevený, 

zrubový. 
Foto z internetu 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.slov
enskabanskacesta.sk/images/kremnica/krem2/dolnabra
na.jpg&imgrefurl=http://www.slovenskabanskacesta.sk/
centra_kremnica2.htm&h=213&w=320&sz=16&hl=sk&s
tart=2&usg=__0IDp7KcYcnM_5ksaWasax1SaeHY=&tb
nid=l0q_wfiJbhO_EM:&tbnh=79&tbnw=118&prev=/ima
ges%3Fq%3Dkremnica%2Bdoln%25C3%25A1%2Bbr
%25C3%25A1na%26gbv%3D2%26hl%3Dsk%26sa%3

DG 
 
 

234. (eta) 
Aktivisti : z okolia Erzbergu sa odsťahova-
la tretina obyvateľov. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 15 (18.4.2006), s. 8.  
◊ baníctvo – zlato –Tournigan Gold Cor-
poration (kanadská spoločnosť) –  Kremni-

ca nad zlato (občianske združenie) – 
návšteva Erzbergu – Kremnica 
 

235. Fajčíková, Kveta 
Kanadskí investori: ťažba zlata Kremnicu 
neohrozí. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 15 (18.4.2006), s. 8.  
◊ baníctvo – zlato –Tournigan Gold Cor-
poration (kanadská spoločnosť) – Kremni-
ca nad zlato (občianske združenie) – 
Kremnica 
 

236. Zlatý projekt Kremnica : rozsah 
hodnotenia a časový harmonogram.  
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 5 
(3.5.2006), s. [nestr. príl.]. 
◊ baníctvo – zlato – Rozsah hodnotenia 
a časový harmonogram jednotlivých štúdií 
vplyvov na životné prostredie pre navrho-
vateľa Tournigan Gold Corporation – Mi-
nisterstvo životného prostredia SR – Krem-
nica 
 

237. Druhá strana kremnickej zlatej mince.  
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 18 (9.5.2006), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – Tournigan Gold 
Corporation (kanadská spoločnosť) – 
Kremnica 
 

238. Boj o kremnické zlato : druhá strana 
kremnickej zlatej mince.  
In: Nový čas. – Roč. 16, č. 109 
(13.5.2006), s. 13. 
◊ baníctvo – zlato – Tournigan Gold 
Corporation (kanadská spoločnosť) – 
Kremnica 
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239. (eta) 
Proti ťažbe zlata v Kremnici bude Bratis-
lava protestovať hudbou. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 19 (16.5.2006), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – protesty proti ťažbe 
zlata – benefičné koncerty – Kremnica – 
Bratislava 
 

240. (r) 
Kremnica nad zlato naďalej bojuje proti 
ťažbe. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 20 (23.5.2006), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica nad zlato 
(občianske združenie) – protesty proti ťaž-
be zlata – Kremnica 

 
241. Balážová, Zuzana 

OZ Kremnica nad zlato. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 6 
(1.6.2006), s. 8, 9. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica nad zlato 
(občianske združenie) – protesty proti ťaž-
be zlata – Kremnica 

 
242. Deviaty ročník Hviezdicového výstupu na 

Klapu a jazierko Slobodné. 
In: Kremnické noviny, Roč. 15, č. 6 
(1.6.2006), s. 9.  
◊ baníctvo – zlato – turisti – protesty proti 
ťažbe zlata – Kremnica – Žiar nad Hronom 

 
243. Matúšková, Lenka 

Stopy banskej činnosti v Kremnickej 
banskej oblasti. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 6 
(1.6.2006), s. 9. 

◊ baníctvo – zlato – ochrana životného 
prostredia – Kremnica 
 

244. Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hro-
nom.  
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 6 
(1.6.2006), s. 9. 
◊ baníctvo – zlato – Mestské zastupiteľ-
stvo v Žiari nad Hronom – stanovisko voči 
ťažbe zlata – Kremnica – Žiar nad Hronom
     

245. Vítek, Ferdinand 
Vyhlásenie XVI. snemu Únie miest Slo-
venska. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 6 
(1.6.2006), s. 9. 
◊ baníctvo – zlato – Únia miest Slovenska 
– stanovisko účastníkov voči ťažbe zlata – 
Kremnica 
  

246. Zlatý projekt – aktuality.  
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 6 
(1.6.2006), s. 7, 8. 
◊ baníctvo – zlato – Zlatý projekt Kremni-
ca (projekt) – informácie – Kremnica
   

247. Krchnáková, Lucia 
Banský súd v Kremnici. 
In: Kremnický letopis. – Roč. 5, č. 2 
(2006), s. 8-9. 
◊ baníctvo – zlato – história – Banský súd 
v Kremnici – Kremnica 
 

248. (eta) 
Kremničania využijú leto na kampaň proti 
ťažbe zlata. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 165 
(19.7.2006), s. 5. 

◊ baníctvo – zlato – Kremnica nad zlato 
(občianske združenie) – aktivity proti ob-
nove ťažby zlata – Kremnica 
     

249. Fajčíková, Kveta 
Spustili petíciu proti ťažbe zlata. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 205 
(6.9.2006), s. 6. 
◊ baníctvo – zlato – Greenpeace (hnutie) 
– kampaň proti ťažbe zlata – Kremnica
  

250. Fajčíková, Kveta 
Hnutie Greenpeace spustilo kampaň proti 
ťažbe zlata. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 36 (12.9.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – Greenpeace (hnutie) 
– kampaň proti ťažbe zlata – Kremnica
  

251. (gk) 
Plánované obnovenie ťažby zlata v Krem-
nici by nebolo pre štát ziskové.  
In: Pravda. – Roč. 16, č. 211 (13.9.2006), 
s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica nad zlato 
(občianske združenie) – Kremnica 
   

252. (sita) 
Slovo kyanid vyvoláva v ľuďoch obavy. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 37 (19.9.2006), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – kyanidy – Kremnica

      
253. (eta) 

Kremničania sa boja o kúpalisko. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 224 
(29.9.2006), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – kúpaliská – Kremnica
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254. Dado, Martin 
Iný pohľad – pietna spomienka v Šturci. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 10 
(2.10.2006), s. 7. 
◊ baníctvo – pietne spomienky – banské 
nešťastie v Šturci (r. 1443) – Kremnica
  

255. Redakcia KN 
Rozhovor na tento mesiac. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 10 
(2.10.2006), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – rozhovor s primáto-
rom mesta – Kremnica  
  

256. (eta) 
S novelou banského zákona Kremničania 
nesúhlasia. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 238 
(16.10.2006), s. 18. 
◊ baníctvo – zlato – návrh novely ban-
ského zákona – Kremnica  
  

257. (eta) 
S navrhnutou novelou banského zákona 
nesúhlasia. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 41 (17.10.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – návrh novely ban-
ského zákona – Kremnica  
  

258. (eta) 
Znenie sporného bodu v návrhu novely 
banského zákona. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 41 (17.10.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – návrh novely ban-
ského zákona – sporný bod – Kremnica 
 
   

259. Fajčíková, Kveta 
Kremničania: Eisenerz je umierajúce mes-
to. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 43 (31.10.2006), s. 25. 
◊ baníctvo – zlato – návšteva mesta 
Eisenerz – Kremnica 
 
 

 
◊ Foto  ČILLÍK, Ivan. Banícky dom – drevený, 

zrubový. 
Foto z internetu 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.slov
enskabanskacesta.sk/images/kremnica/krem2/dolnabra
na.jpg&imgrefurl=http://www.slovenskabanskacesta.sk/
centra_kremnica2.htm&h=213&w=320&sz=16&hl=sk&s
tart=2&usg=__0IDp7KcYcnM_5ksaWasax1SaeHY=&tb
nid=l0q_wfiJbhO_EM:&tbnh=79&tbnw=118&prev=/ima
ges%3Fq%3Dkremnica%2Bdoln%25C3%25A1%2Bbr
%25C3%25A1na%26gbv%3D2%26hl%3Dsk%26sa%3

DG 
 

260. Gelien, Daniel 
Od detskej integrácie až k ťažbe zlata 
v Kremnici. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 43 (31.10.2006), s. 7. 

◊ baníctvo – zlato – Kremnica nad zlato 
(občianske združenie) – stretnutie s pos-
lankyňou Zdenkou Kramplovou – Kremni-
ca 
 
 

261. Gorbunov, Vladimír 
Niekoľko slov na zamyslenie. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 11 
(1.11.2006), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – zamyslenie – 
Kremnica 

 
 
262. Materiál na zasadnutie Mestského zastupi-

teľstva v Kremnici dňa 12. októbra 2006.  
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 11 
(1.11.2006), s. 3. 
◊ baníctvo – zlato – Mestské zastupiteľ-
stvo – zasadnutie – Kremnica 

 
 
263. Nárožný, Miroslav 

Ako postupujeme ďalej?  
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 11 
(1.11.2006), s. 3. 
◊ baníctvo – zlato – informuje primátor 
mesta – Kremnica 
 

264. Správa o plnení uznesenia MsZ č. 2/0602 
z 9. februára 2006 – Zámer obnovy ťažby 
zlata a striebra povrchovým spôsobom pod 
názvom Zlatý projekt Kremnica.  
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 11 
(1.11.2006), s. 3. 
◊ baníctvo – zlato – správa o plnení uzne-
senia č. 2/0602 – Zlatý projekt Kremnica 
(projekt) – Kremnica 
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265. Zastupiteľstvo Banskobystrického samo-
správneho kraja nesúhlasí.  
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 11 
(1.11.2006), s. 3. 
◊ baníctvo – zlato – Zastupiteľstvo Ban-
skobystrického samosprávneho kraja – ne-
súhlas s obnovou ťažby zlata – Kremnica – 
Žiar nad Hronom 

 
266. Fajčíková, Kveta 

Minister v spore o zlato povzbudil Krem-
nicu. 
In: Sme Práca. – Roč. 15, č. 254 
(4.11.2006), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – návšteva ministra ži-
votného prostredia Jaroslava Izáka – 
Kremnica 

 
267. Teliščáková, Dagmar 

Kremničania odmietajú ťažbu zlata. 
In: Pravda. – Roč. 16, č. 254 (4.11.2006), 
s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – občania proti ťažbe 
zlata – Kremnica 

 
268. (eta) 

Minister verí v objektívnosť rezortných 
úradníkov. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 44 (7.11.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – návšteva ministra 
životného prostredia Jaroslava Izáka – 
Kremnica 
 

269. Fajčíková, Kveta 
Stanovisko mesta je pri rozhodovaní 
dôležité. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 44 (7.11.2006), s. 2. 

◊ baníctvo – zlato – návšteva ministra 
životného prostredia Jaroslava Izáka – 
Kremnica 

 
270. Modlitba pre baníka 

In: Nový čas. - Roč. 16, č. 274 
(29.11.2006), s. 1. 
◊ modlitby – baníctvo – Kremnica 
 

271. (eta) 
Nová iniciatíva považuje informácie o ťaž-
be zlata za neobjektívne : v Kremnici 
vznikla nová iniciatíva s názvom Objek-
tivita, ktorá by sa mala v budúcom roku 
zmeniť na občianske združenie. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 48 (05.12.2006), s. 7. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Objektivita (iniciatíva) – Kremnica nad 
zlato (občianske združenie) – ochrana 
životného prostredia – Kremnica 
 

272. (tasr) 
Vypustenie zákazu kyanidového lúhovania 
je škandalózne. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 49 (12.12.2006), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – občianske združenia 
– Kremnica nad zlato (občianske 
združenie) – ochrana životného prostredia 
– kyanid – banský zákon – Kremnica 

 
 

2007 -   
 

273. Chmelíková, Dana 
Kremnická bratská pokladnica. 

In: Kremnický letopis. – Roč. 6, č. 1 
(2007), s. 11-14. 
◊ baníctvo – zlato – história – kremnická 
bratská pokladnica – Kremnica 
 

274. Kianička, Daniel 
Recenzia : Mazůrek, Jaroslav : Kremnický 
montanista. Trian, Banská Bystrica 2006, 
454 s. 
In: Kremnický letopis. – Roč. 6, č. 1 
(2007), s. 34. 
◊ knihy – Kremnický montanista – recen-
zia – osobnosti – Gayer, Bedrich (monta-
nista) – baníctvo – Kremnica 
 

275. Niklesová, Ivana 
Kremnické hutníctvo do polovice 18. sto-
ročia. 
In: Kremnický letopis. – Roč. 6, č. 1 
(2007), s. 7-10. 
◊ baníctvo – zlato – hutníctvo – história – 
osobnosti – Turzovci – Fuggerovci – 
Kremnica 
 

276. Balážová, Zuzana 
Kroky samosprávy k ťažbe zlata. 
In: Kremnické noviny, Roč. 16, č. 1 
(8.1.2007), s. 3. 
◊ baníctvo – zlato – list premiérovi –
Kremnica 

 
277. Balážová, Zuzana 

Paradoxná cesta novely banského zákona 
a zákaz používania kyanidov v banskom 
priemysle. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 16, č. 1 
(8.1.2007), s. 3. 
◊ baníctvo – zlato – novela banského zá-
kona – Kremnic 
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278. (sita) 
Viac ako 6000 podpisov proti ťažbe zlata 
v Kremnici. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 4 (30.1.2007), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – Greenpeace (organi-
zácia) – podpisová akcia – Kremnica 
 

279. Kramplová, Zdenka 
Vymeníme Kremnicu za zlato? 
In: Sme. – Roč. 15, č. 36 (13.2.2007),  
s. 31. 
◊ baníctvo – zlato – návšteva poslankyne 
NR SR Zdenky Kramplovej v Kremnici – 
názory – občianske združenia – Kremnica 
nad zlato (občianske združenie) – Kremni-
ca 
 

280. Fajčíková, Kveta 
Lúčky nechcú dar od Kremnica Gold : 
obyvatelia Lúčok nesúhlasia, aby obecné 
zastupiteľstvo prijalo sponzorskú pomoc 
ťažobnej spoločnosti Kremnica Gold. Tá 
chce pri Kremnici ťažiť zlato povrchovým 
spôsobom. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 59 (12.3.2007),  
s. 16. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold 
(spoločnosť) – Lúčky – Kremnica 
 

281. Kramplová, Zdenka 
Dnes vymeníme Kremnicu za zlato, zajtra 
iné mesto za urán a pozajtra zistíme, že už 
nemáme čo vymeniť : komentár. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY – Roč. 14/48, č. 10 (13.3.2007), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – návšteva poslankyne 
NR SR Zdenky Kramplovej v Kremnici – 
názory – občianske združenia – Kremnica 

nad zlato (občianske združenie) – 
Kremnica 

 
282. Fajčíková, Kveta 

Kremnica čaká na banský zákon : samo-
správa má obavy z environmentálnej záťa-
že pri použití kyanidov pri ťažbe. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 74 (29.3.2007), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – novela banského 
zákona – Kremnica 
 

283. Grosch, Wilhelm 
Aktuálna téma / Wilhelm Grosch ; z nem. 
originálu prel. Daniel Kianička. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 16, č. 4 
(1.4.2007), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – situácia – Kremnica 

 
284. E.H. 

Zlatý projekt Kremnica. 
In: Lutilský prameň. – Roč. 10, č. 1 
(30.4.2007), s. 6. 
◊ baníctvo – zlato – novela banského zá-
kona – kaly – ochrana životného prostredia 
– Lutila – Kremnica 

 
285. (eta) 

Zvyšky po ťažbe zostávajú. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 99 (30.4.2007),  
s. 18. 
◊ baníctvo – zlato – banské odkaliská – 
ochrana životného prostredia – Kremnica 

 
286. Fajčíková, Kveta 

Odkalisko je hrozbou aj po rokoch : stará 
skládka po kyanidovej ťažbe prekračuje 
limity ťažkých kovov viac ako stonásobne. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 99 (30.4.2007),  
s. 18. 

◊ baníctvo – zlato – banské odkaliská – 
kyanidy – ochrana životného prostredia – 
Horná Ves – Kremnica 
 

287. Kürthy, Luboš 
Kremnica nad zlato. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 16, č. 5 
(1.5.2007), s. 6. 
◊ baníctvo – zlato – banský zákon – ob-
čianske združenia – Kremnica nad zlato 
(občianske združenie) – poďakovanie ob-
čanom – Kremnica 
 

288. Vražda, Daniel – Fajčíková, Kveta 
Ťažiari sa ešte nevzdávajú : Kremnica 
Gold plánuje vyťažiť dve až tri tony zlata 
ročne. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 101 (3.5.2007), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – Kremnica 
 

289. Golha, J. 
Vymeníme Kremnicu za zlato? 
In: Kremnické noviny. – Roč. 16, č. 6 
(1.6.2007), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – osobnosti – Golha, J. 
(posledný vedúci ťažby zlata v Kremnici) – 
názor autora – Kremnica 
 

290. (eta) 
Odborníci nevedia, ako je Kremnica pod-
dolovaná : sadanie pôdy v Kremnici sa 
v posledných rokoch zrýchlilo. Zvyšuje to 
obavy z plánovanej ťažby zlata pri meste. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 147 (27.6.2007),  
s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – poddolovanie mesta – 
Kremnica 
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291. Niklesová, Ivana 
Kremnické hutníctvo v 18. storočí – dejiny 
výrobných technológií. 
In: Kremnický letopis. – Roč. 6, č. 2 
(2007), s. 8-11. 
◊ hutníctvo – baníctvo – Kremnica 
 

 
292. (eta) 

Odborníci nevedia, ako je Kremnica pod-
dolovaná : sadanie pôdy v Kremnici sa 
v posledných rokoch zrýchlilo. Zvyšuje to 
obavy z plánovanej ťažby zlata pri meste. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 26 (3.7.2007), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – poddolovanie mesta – 
Kremnica 
 

293. Kianička, Daniel 
Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta 
Kremnice : medzinárodná konferencia. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 27 (10.7.2007), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – medzinárodná konfe-
rencia – Kremnica 
 

294. Fajčíková, Kveta 
V Kremnici zatiaľ ťažbu neobnovia : mi-
nisterstvo životného prostredia zamietlo 
žiadosť spoločnosti Kremnica Gold o do-
plnenie podkladov k ťažbe zlata v Šturci. 
Firma musí prejsť schvaľovacím procesom 
od začiatku, tentoraz pri prísnejšej legisla-
tíve. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 163 (17.7.2007),  
s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – Kremnica 
 

295. Fajčíková, Kveta 
V Kremnici zatiaľ ťažbu neobnovia : mi-
nisterstvo životného prostredia zamietlo 
žiadosť spoločnosti Kremnica Gold o do-
plnenie podkladov k ťažbe zlata v Šturci. 
Firma musí prejsť schvaľovacím procesom 
od začiatku, tentoraz pri prísnejšej legisla-
tíve. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 29 (24.7.2007), s. 2. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold 
(spoločnosť) – Kremnica 
 

296. Kianička, D. 
Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
Kremnice. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 16, č. 9 
(10.9.2007), s. 7. 
◊ baníctvo – zlato – medzinárodná kon-
ferencia – Kremnica 

 
297. Fajčíková, Kveta 

Banské obce majú obavy z novely : návrh 
paragrafu o vecnom bremene na dobýva-
com priestore považujú obce za protiústav-
ný. 
In: Sme. – Roč. 15, č. 223 (28.9.2007),  
s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – novela banského 
zákona – Kremnica 
 
 

298. Fajčíková, Kveta 
Obce sa obávajú znehodnotenia pozemkov 
a nehnuteľností : vecné bremeno opäť na 
rokovanie parlamentu. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 39 (2.10.2007), s. 9. 

◊ baníctvo – zlato – novela banského zá-
kona – Kremnica 
 
 

299. (ČTK) 
Ťažobné spoločnosti nebudú môcť vstupo-
vať na súkromné pozemky... 
In: Pravda. – Roč. 17, č. 250 (30.10.2007), 
s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – novela banského zá-
kona – Kremnica 
 

300. Gelien, Daniel 
Spornú pasáž vypustili. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 44 (6.11.2007), s. 5. 
◊ baníctvo – novela banského zákona – 
Kremnica 
 

301. (SITA) 
Vznikne v štôlni múzeum? : spoločnosť 
Kremnica Gold, ktorá plánuje obnoviť 
ťažbu zlata v Kremnici, chce v priestoroch 
bývalej Andrej štôlne vybudovať banské 
múzeum. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 47 (27.11.2007), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – štôlňa Andrej – múzeum – 
Kremnica 
 

302. (mkš) 
Kremnica: V bani bude múzeum. 
In: Nový čas. – Roč. 17, č. 273 
(28.11.2007), s. 11. 
◊ baníctvo – zlato – štôlňa Andrej – mú-
zeum – Kremnica 
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303. Uhrin, Dušan 
Zlato láme rekordy. Je isté : napriek 
vysokej cene ťažba zlata vo svete nerastie. 
In: Sme. – Roč. 16, č. 8 (10.1.2008), s. 8. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) - Kremnica 
 
 

304. (wm) 
Zlato na Slovensku. 
In: Sme. – Roč. 16, č. 13 (16.1.2008), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – Kremnica 
 

305. (jc) 
Zlatokopov láka Kremnica a Šturec. 
In: Pravda. – Roč. 18, č. 14 (17.1.2008),  
s. 6. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – Kremnica 
 

306. Jancura, Vladimír 
Bude zo Slovenska ementál? 
In: Pravda. – Roč. 18, č. 43 (20.2.2008),  
s. 10. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – Kremnica 
 

307. Jancura, Vladimír 
Geológ: Na zlatú horúčku doplatia 
obyvatelia. 
In: Pravda. – Roč. 18, č. 43 (20.2.2008),  
s. 10. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica 
 

308. Ďuríček, Andrej 
Slovenské zlato : ťaží sa už iba v jedinej 
bani – v Hodruši-Hámroch. Kde sú ukryté 
ďalšie ložiská? Čaká nás novodobá zlatá 
horúčka? 
In: Nový čas nedeľa. – Roč. 4, č. 9 
(2.3.2008), s. 24-26. 
◊ baníctvo – zlato – výskyt zlata na Slo-
vensku – Hodruša-Hámre – Kremnica 
 

309. Kremnica GOLD : zodpovední k ľuďom 
a prírode. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 12 (25.3.2008), s. 27. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – Kremnica 
 

310. Věntusová, Kateřina 
Návšteva členky hnutia Greenpeace  
vo Vyhniach. 
In: HALÓ Vyhne. – Roč. 15, č. 4 (2008),  
s. 4-5. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – organizácie – Greenpeace (orga-
nizácia) – ochrana životného prostredia – 
Kremnica – Vyhne 
 

311. Kremnica mesto zlata. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 17 (29.4.2008). – 
[príl. MY - TRENDY VÝVOJA PRIE-
MYSLU. – (28.4.2008), s. 8-9.]. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – Kremnica 

 
312. (R) 

Ťažobný priemysel. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 17 (29.4.2008). - 

[príl. MY - TRENDY VÝVOJA PRIE-
MYSLU. – (28.4.2008), s. 6.]. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – Kremnica – striebro – Banská 
Štiavnica – bentonit – Kremnická banská 
spoločnosť – Kremnica – Kopernica – 
Stará Kremnička 
 
 

313. Fajčíková, Kveta 
Pokles pôdy na námestí vzácny stĺp 
neohrozí. 
In: Sme. – Roč. 16, č. 101 (30.4.2008),  
s. 5. 
◊ baníctvo – zosuvy pôdy – Kremnica 
 
 

314. (PR) 
Kremničania už rok spoznávajú moderné 
baníctvo. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 25 (24.6.2008). – 
[príl. MY - CEZ PRÁZDNINY. – 
(24.6.2008), s. 13.]. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – informačná kancelária – Krem-
nica 
 
 

315. (PR) 
Kremničania už rok spoznávajú moderné 
baníctvo. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 29 (22.7.2008). – 
[príl. MY - STREDOSLOVÁCI. – 
(22.7.2008), s. 22.]. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold (spo-
ločnosť) – informačná kancelária – Krem-
nica 
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316. Niklesová, Ivana 
Kremnické hutníctvo v 18. storočí – za-
mestnanci hút. 
In: Kremnický letopis. – Roč. 7, č. 1 
(september  2008), s. 15-17. 
◊ baníctvo – zlato – hutníctvo – história –
Kremnica 
 

 
 

g. Iné tlačoviny (letáky, 
propagačné materiály...): 

 
317. Husková, Viera 

Ministerstvo životného prostredia Sloven-
skej republiky : vec: Zlatý projekt Krem-
nica – zaslanie zámeru. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 1 
(15.1.2006), s. [nestr. príl.]. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold a.s. – 
Tournigan Gold Corporation (kanadská 
spoločnosť) – stanovisko Ministerstva ži-
votného prostredia – Kremnica 
 

318. Mestský úrad – oddelenie výstavby 
a životného prostredia 
Tournigan Gold a Kremnica Gold : možná 
obnova ťažby zlata v ložisku Šturec. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 1 
(15.1.2006), s. [nestr. príl.]. 
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold a.s. – 
Tournigan Gold Corporation (kanadská 
spoločnosť) – Kremnica   
 
 

 
 
 

 

 
◊ Foto ČILLÍK, Ivan. Ústie Hlavnej dedičnej 

štôlne.  
 
 

Pôvodný názov Dedičná štôlňa cisára Ferdinanda 
bol v roku 1925 zmenený na Hlavná dedičná štôlňa. 
Ústie sa nachádza pod vrchom Smolník neďaleko 

Žiaru nad Hronom. Cez štôlňu sa samospádom 
odvádzajú vody z Kremnického banského poľa, ako 

aj vody z Turčekovského vodovodu a povrchové 
vody pretekajúce cez turbíny podzemnej 

hydroelektrárne, nachádzajúcej sa pod IV šachtou...  

Foto z internetu 
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.slov
enskabanskacesta.sk/images/kremnica/krem2/dolnabra
na.jpg&imgrefurl=http://www.slovenskabanskacesta.sk/
centra_kremnica2.htm&h=213&w=320&sz=16&hl=sk&s
tart=2&usg=__0IDp7KcYcnM_5ksaWasax1SaeHY=&tb
nid=l0q_wfiJbhO_EM:&tbnh=79&tbnw=118&prev=/ima
ges%3Fq%3Dkremnica%2Bdoln%25C3%25A1%2Bbr
%25C3%25A1na%26gbv%3D2%26hl%3Dsk%26sa%3

DG 
 
 

319. Kremnické zlaté listy : informačný občas-
ník o projekte ťažby zlata v Kremnici. –  
Č. 2 (august 2006). 
◊ baníctvo – zlato – osobnosti - Tournigan 
Gold Corporation  (kanadská spoločnosť) – 
Kremnica Gold a.s. – Kremnica 
 

320. Stop ťažbe zlata v Kremnici : Greenpeace 
informácie. – (september 2006). 
◊ baníctvo – zlato – organizácie –  
Greenpeace – Kremnica 
 

 
321. Spracovanie zlata : zodpovední k ľuďom 

a prírode.  
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold a.s.– 
Kremnica 
 
 

322. Zlatý projekt : zodpovední k ľuďom 
a prírode.  
◊ baníctvo – zlato – Kremnica Gold a.s.– 
Kremnica 
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h. Banícke technické 

pamiatky, banské diela 
(Turčekovský vodovod, 

podzemná elektráreň, štôlne, 
šachty...): 

 
 
 

Knihy: 
323. Baníctvo 

In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
2. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2006. – S. 13-18. 
 

324. Banské diela.  
In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
1. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2004. – S. 4-7. 
 

325. Dedičné štôlne a vodovody. 
In: Bohatstvo ukryté v zemi : história 
a súčasnosť ložiska zlata v Kremnici / 
Oliver Finka. – S. 36-47. 
 

326. Dedičné štôlne a vodovody. 
In: Zlatá Kremnica : tisícročná história 
baníctva / Oliver Finka. 
Martin : Neografia, 1995. – S. 15-19. 

 

Články: 
 

327. Slúži doteraz.  
In: Čs. horník. – (1.4.1971).  
◊ v kremnických baniach sa nachádza 
prvá podzemná hydroelektráreň v ČSSR 
a v strednej Európe, ktorá slúži doteraz 
 
 

 
 

 
◊ v meste, na Ulici Jula Horvátha  
č. 890/10, sa nachádza šachta Ferdinand so 

strojovňou 
Foto ČILLÍK, Ivan 
Prevzaté z internetu 

http://www.kremnica.sk/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=4&Itemid=8 
 

328. Remiáš, Pavol 
Posledná „živá“ šachta. 
In: Smer. – (2.4.1982).  
◊ šachta č. 4 je t. č. jedinou používanou 
v Kremnici 

 
329. Ruttkay, Miroslav 

Energetické rezervy v riekach a potokoch. 
In: Pravda. – (8.2.1983).  
◊ aká je perspektíva závodných elektrární 
Rudných baní v Kremnici 
 

330. /ák/ 
Voda a vietor.  
In: Žiara. – Roč. 34, č. 16 (1993), s. 2.  
◊ Rudné bane, Kremnica – projekty – 
príprava – vodná elektráreň – Kremnica – 
veterná elektráreň – Kremnické Bane 
 

331. /ák/ 
Vietor pomocník. 
In: Smer. – Roč. 3, č. 102 (4.5.1993), s. 2.  
◊ Rudné bane š. p., Kremnica – projekty – 
príprava – vodná elektráreň – Kremnica – 
veterná elektráreň – Kremnické Bane 

 
332. (TASR) 

Unikátny vodovod. 
In: Smer Dnes. – Roč. 5, č. 298 
(27.12.1995), s. 3. 
◊ vodná elektráreň – Turčekovský vodo-
vod - Kremnica – Turček 
 

333. (jt) 
Elektráreň hlboko v podzemí. 
In: Smer. – Roč. 1, č. 202 (5.9.1998),  
s. 2. 
◊ technické pamiatky – podzemná elektrá-
reň – Kremnica 
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334. Andráši, Ivan 
Banícke pamiatky v žalostnom stave. 
In: My Žiara. – Roč. 5, č. 46 (17.11.1998),  
s. 6. 
◊ banícke pamiatky – štôlne – 
Glanzenberg (dedičná štôlňa) – kritické 
články - Banská Štiavnica – Kremnica 
 

335. Hanuliaková, Marta 
Banské diela sú v pamiatkovej zóne. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 7, č. 9 
(10.9.1999), s. 6. 
◊ pamiatky baníctva – technické pamiatky 
– Kremnica 

 
336. Jánošková, Magdaléna 

Územie banských diel v okolí Kremnice : 
pamiatková zóna. 
In: My Žiara. - Roč. 6, č. 47 (23.11.1999),  
s. 4. 
◊ pamiatky baníctva – Kremnica – Krem-
nické Bane 
 

337. Kafka, Richard 
Žiarska kotlina - kotlina, v ktorej žijeme : 
dedičná štôlňa cisára a kráľa Ferdinanda, 
Turčekovský vodovod, podzemná elektrá-
reň v hĺbke 246 m. 
In: Hutník. – Roč. 48, č. 34 (7.9.2001),  
s. 4. 
◊ podzemná elektráreň – Turčekovský 
vodovod – Žiarska kotlina 
 

338. Fajčíková, Kveta 
Prístupy šácht by mali byť uzatvorené. 
In: Sme. – Roč. 9, č. 240 (18.10.2001),  
s. 7. 
◊ šachty – nebezpečenstvo – Kremnica 

 

339. Dzúr, Ján 
Zlatý labyrint. 
In: Slovenka. – Roč. 56, č. 17 (28.4.2003), 
s. 8, 9. 
◊ ekologické katastrofy – zosuvy pôdy – 
štôlne – ekológia – Kremnica 

 
 

 
◊ Foto FINKA, Oliver. Permoníci v Andrej štôlni. 

In FINKA, Oliver. Bohatstvo ukryté v zemi : 
história a súčasnosť ložiska zlata v zem, s. 186. 

 
340. Kafka, Richard 

Pozoruhodnosti nášho regiónu (11) : vyús-
tenie dedičnej štôlne vo Svätom Kríži nad 
Hronom. 
In: My Žiara. – Roč. 11, č. 48 
(23.11.2004), s. 5. 

◊ baníctvo – štôlne – história – Kremnica 
– Žiar nad Hronom 
 

341. Kafka, Richard 
Pozoruhodnosti nášho regiónu (70) : ne-
obyčajná technická kultúrna pamiatka  
v Starej Kremničke. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 11 (21.3.2006), s. 4. 
◊ komín vetracej šachty (technická pa-
miatka) – baníctvo – šachty – technické pa-
miatky – Stará Kremnička 

 
342. Kafka, Richard 

Pozoruhodnosti nášho regiónu : šachta IV. 
V Kremnici s elektrárňou v hĺbke 246 
metrov. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 8 (27.2.2007), s. 4. 
◊ baníctvo – šachta IV. – podzemná vod-
ná elektráreň – Kremnica 

 
343. Čriepky z histórie. 

In: Krásy Slovenska. – Roč. 84, č. 3-4 
(2007), s. 12-13. 
◊ baníctvo – zlato – prepadlisko Šturec – 
Tučekovský vodovod – podzemná hydro-
elektráreň – dedičné štôlne – Kremnica 
 
 

344. Kafka, Richard 
Pozoruhodnosti nášho regiónu : Turčekov-
ský vodovod – päťstoročný klenot. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 26 (3.7.2007), s. 4. 
◊ baníctvo – zlato – technické pamiatky - 
Turčekovský vodovod – Turček – Krahule 
– Kremnické Bane – Kremnica 
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345. Mlynka, Ladislav 
Banské pamiatky. 
In: Krásy Slovenska. – Roč. LXXXV, č. 5-
6 (2008), s. 26. 
◊ baníctvo – pamiatky – Kremnica – Ban-
ská Štiavnica – Nová Baňa 

 

 
◊ Klopačka na jar 2008 

 Foto – OSWALDOVÁ, Ľubica – pracovníčka 
Knižnice Jána Kollára v Kremnici 
 

346. Mlynka, Ladislav 
História banských diel na Slovensku. 
In: Krásy Slovenska. – Roč. LXXXV,  
č. 5-6 (2008), s. 27-28. 
◊ baníctvo – banské diela – Kremnica – 
Banská Štiavnica – Nová Baňa – Štiavnic-
ké Bane – Hodruša-Hámre – Banská Belá 
 

347. Mlynka, Ladislav 
Technické pamiatky Kremnice : Dedičné 
štôlne. Ťažná veža Ferdinand. Ťažná veža 
Ludovika. Štvrtá šachta s podzemnou 
elektrárňou. Turčekovský vodovod. 
Banícka Klopačka. 
In: Krásy Slovenska. – Roč. LXXXV,  

č. 5-6 (2008), s. 34-36. 
◊ baníctvo – pamiatky – Kremnica 
 
 

Andrej štôlňa – banské 
múzeum – novinka 
 

348. Fajčíková, Kveta 
Kremnica má banské múzeum pod zemou. 
In: Sme. – Roč. 16, č. 184 (8.8.2008), s. 5. 
◊ baníctvo – zlato –  Andrej štôlňa – ban-
ské múzeum – Kremnica Gold (spoloč-
nosť) – Kremnica 
 

349. (krš) 
Otvorenie banského múzea oživilo otázky 
o zlate. 
In: Pravda. – Roč. 18, č. 184 (8.8.2008),  
s. 9. 
◊ baníctvo – zlato – Andrej štôlňa – ban-
ské múzeum – Kremnica Gold (spoloč-
nosť) – Kremnica 

 
350. (mkš) 

Kremnica : Múzeum ukrýva zlatý poklad! 
In: Nový čas. – Roč. 18, č. 185 (9.8.2008), 
s. 10. 
◊ baníctvo – zlato – Andrej štôlňa – ban-
ské múzeum – Kremnica Gold (spoloč-
nosť) – Kremnica 

 

 

 

i. Architektúra (banícke 
domy, banícka klopačka...): 

 

 
◊ Kaplnka, ktorá sa nachádza neďaleko klopačky  

 Foto – OSWALDOVÁ, Ľubica – pracovníčka 
Knižnice Jána Kollára v Kremnici, jar 2008 

 
351. Fajčíková, Kveta 

Stav kremnickej banskej klopačky je ža-
lostný, opustená budova z roka na rok 
chátra. 
In: Sme. - Roč. 5, č. 183 (9.8.1997), s. 3 
[príl.]. 
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◊ banícka klopačka - obnova - nedostatok 
financií – kultúrne pamiatky - Kremnica 
 
 

352. Fajčíková, Kveta 
Banícku klopačku do pôvodného stavu. 
In: Korzár. – Roč. 8, č. 201 (31.8.2000),  
s. 3. 
◊ banícka klopačka – kultúrna pamiatka - 
Kremnica 

 
 
353. Fajčíková, Kveta 

Banícku klopačku by mali vrátiť do pôvod-
ného stavu. 
In: Sme. – Roč. 8, č. 202 (2.9.2000), s. 4. 
◊ pamiatky baníctva – Kremnica 

 
 

354. Fajčíková, Kveta 
Banícka klopačka musela spadnúť, aby ju 
zachránili. 
In: Sme. – Roč. 9, č. 253 (3.11.2001),  
s. 4. 
◊ historické kultúrne pamiatky – banícka 
klopačka – Kremnica 

 
355. Kafka, Richard 

Žiarska kotlina - kotlina, v ktorej žijeme : 
osídľovanie stredného Slovenska nemec-
kými kolonistami, alebo Hauerland kedysi 
a dnes. Architektúra obytných domov. 
In: Hutník. – Roč. 52, č. 3 (11.3.2005),  
s. 6. 
◊ ľudová architektúra – architektonické 
pamiatky – Lúčky – Janova Lehota – 
Krem-nické Bane – Hauerland – Kremnica 
– Krahule 

 

 
356. Kafka, Richard 

Pozoruhodnosti nášho regiónu : drevené 
domy v Kremnických Baniach - výber z 
architektúry Hauerlandu. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 37 (19.9.2006), s. 4. 
◊ architektúra – banícke domy – Krem-
nické Bane – Hauerland 

 

j. Cisárske pamätníky: 
 
 

357. Pomníky 
In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
1. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2004. – S. 8. 
 
 

358. Fajčíková, Kveta 
Cisárske pomníky sa začnú rekonštruovať. 
In: My Žiara. - Roč. 11, č. 29 (12.7.2004), 
s. 5. 
◊ pomníky – rekonštrukcia – Kremnica 
 
 

359. (eta) 
Cisárske pomníky už nechátrajú. 
In: Sme Práca. - Roč. 14, č. 174 
(28.7.2005), s. 8. 
◊ pomníky – cisárske pomníky – rekon-
štrukcia – Kalvária (občianske združenie) – 
Kremnica 
 
 

 

k. Hauerland – územie, kde 
žili Nemci v okolí Kremnice 

a na hornej Nitre (okolie 
Kremnice – Kopernica,  

Krahule, Kremnické Bane, 
Kunešov, Lúčky, Horný 

a Dolný Turček...): 
 

Knihy: 
 

360. Fröhlich, J. G. 
Kuneschhau : Erinnerung an ein deutsches 
Dorf in der Slowakei. 
Stuttgart : Hilfbund karpatendeutscher 
Katholiken e.V., 1974. – 184 s. 
◊ Kunešov 
 

361. Gretsch, Franz 
Unsere Heimat Johannesberg. 
Stuttgart : Hilfbund karpatendeutscher 
Katholiken e.V., 1986. – 209 s. 
◊ Kremnické Bane 

 
362. Grosch, Wilhelm 

Blaufuss : Dokumentation einer deutschen 
mundart der mittel slowakei.  
◊ Krahule 
 

 



- 44 - 

 

- 44 - 

363. Grosch, Wilhelm 
Blaufuss : Ein Dorf der Gold - und 
Münzstadt Kremnitz. 
Stuttgart : Hilfsbund Karpatendeutscher 
Katholiken, 1996. – 330 s. 
◊ Krahule 
 

364. Lukáč, Ján – Schwartz, Miroslav 
Krahule : Blaufuss / sprac. Ján Lukáč  
a Miroslav Schwarz. 
Krahule : Obecný úrad, 2001. 
◊ Krahule 
 

365. Oswald, Anton 
Hauerland gestern und heute. 
Bratislava : Herausgeber Štúdio –dd-, 
1995. – 125 s. 
 

366. Pittner, Andreas 
Oberturz und Unterturz : Geschichte 
zweier deutscher Dörfer der Goldberg- und 
Münzstadt Kramnitz. 
Stuttgart : Hilfbund karpatendeutscher 
Katholiken e.V., 1992. – 616 s. 
◊ Turček 

 
367. Prokein, Silvester 

Honneshau : Geschichte eines deutschen 
 Goldberbau-Dorfes in der Mittelslowakei. 

Stuttgart : Hilfbund karpatendeutscher 
Katholiken e.V., 1987. – 461 s. 
◊ Lúčky 

 
368. Roob, Hans – Roob, Julius – Fronz, Josef 

Unser Dorf Deutsch - Litta. 
Stuttgart : Hilfbund karpatendeutscher 
Katholiken e.V., 1987. – 232 s.  
◊ Kopernica 
  

Články: 
 

369. Štroffek, Otto 
Hauerland. 
In: My Žiara. - Roč. 1, č. 34 (23.8.1994),  
s. 6, 7. 
◊ dejiny Slovenska - Hauerland 

 
370. (SME-eta) 

Rekonštrukcia z nemeckých darov. 
In: Sme. - Roč. 2, č. 283 (7.12.1994), s. 5. 
◊ kostol sv. Jána Krstiteľa – rekonštrukcia 
– Kremnické Bane 

 
371. Do Kopernice sa rodáci radi vracajú : 

Kremnica a jej okolie. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 5, č. 15  
(21. 8.1996), s. 4. 
◊ história obce – súčasná situácia – Ko-
pernica 

 
372. Niklesová, Helga 

Kultúra karpatských Nemcov. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 5, č. 7  
(16. 7.1997), s. 1. 
◊ kultúrny festival – účasť – Krahule – 
Kunešov – Kežmarok 

 
373. Lúčanská, Kristína 

Rodáci z Hauerlandu na svoju vlasť neza-
búdajú. 
In: Sme. - Roč. 5, č. 175 (31.7.1997), s. 2 
[príl.]. 
◊ výročné oslavy – informačný článok – 
655. výročie – dedičné richtárstvo – Kune-
šov 

 
 

374. Niklesová, Helga 
Čo nového v Hauerlande bolo a čo bude. 
In: Kremnické noviny. - Roč. 6, č. 8 
(18.8.1997), s. 3. 
◊ výročie založenia obce – 655. výročie – 
program osláv – Kunešov 
 
 

375. Fajčíková, Kveta 
Záujem karpatských Nemcov o Kremnicu 
a blízke okolie neutícha ani v tomto roku. 
In: Sme. – Roč. 5, č. 198 (27.8.1997),  
s. 14.  
◊ karpatskí Nemci - návštevy - Kremnica 
(región) 

 
376. (ata) 

Dvadsať percent obyvateľov Kunešova je 
nemeckej národnosti. 
In: My Žiara. – Roč. 6, č. 39 (28.9.1999),  
s. 6. 
◊ nemecká menšina - Kunešov 
 

377. Fajčíková, Kveta 
Karpatskí Nemci na návšteve doma v Kra-
huliach. 
In: Sme. – Roč. 9, č. 186 (13.8.2001), s. 7. 
◊ obce – výročie založenia– Krahule 

 
378. Pavúk, Marián 

Nemecké osady na Slovensku. 
In: HALÓ Vyhne. – Roč. 9, č. 6 
(1.6.2002), s. 6, 7. 
◊ národnostné menšiny – osady – Vyhne 
– Janova Lehota – Banská Štiavnica – 
Štiavnické Bane – Banský Studenec – 
Kremnica – Kremnické Bane – Kunešov – 
Kopernica – Banská Belá – Dolná Ves 
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379. Fajčíková, Kveta 
Kunešov by aj ďalej rád ostal dvojjazyčný. 
In: Sme Práca. – Roč. 11, č. 261 
(14.11.2003), s. 4. 
◊ dejiny obcí – obyvateľstvo – Kunešov 

 
380. Kafka, Richard 

Žiarska kotlina, kotlina, v ktorej žijeme : 
osídľovanie stredného Slovenska nemec-
kými kolonistami, alebo Hauerland kedysi 
a dnes. 
In: Hutník. – Roč. 50, č. 39 (19.12.2003),  
s. 4. 
◊ dejiny Slovenska – banícke osady – ná-
rodnostné menšiny – Kunešov – Krahule –
Hauerland 
 

381. Zückert, Martin 
Jazykový ostrov a chránená národnostná 
rezervácia? : sudetonemeckí národopisci v 
oblasti Kremnice v medzivojnovom období 
/ Martin Zückert ; z nem. orig. prel. Daniel 
Kianička. 
In: Kremnický rumaj. - Roč. 3, č. 1 
(1.1.2004), s. 3-5.  
◊ národnostné menšiny – dejiny miest – 
Kopernica – Kremnica – Krahule – Lúčky 
– Kunešov – Kremnické Bane 

 
382. Kafka, Richard 

Žiarska kotlina, kotlina v ktorej žijeme : 
osídľovanie stredného Slovenska nemec-
kými kolonistami, alebo Hauerland kedysi 
a dnes. 
In: Hutník. – Roč. 51, č. 2 (30.1.2004),  
s. 6. 
◊ dejiny Slovenska – banícke dediny – 
národnostné menšiny – Krahule – Kunešov 

– Lúčky – Janova Lehota – Kremnické 
Bane – Kopernica – Hauerland 

 
383. Kafka, Richard 

Žiarska kotlina - kotlina, v ktorej žijeme : 
osídľovanie stredného Slovenska nemec-
kými kolonistami, alebo Hauerland kedysi 
a dnes. 
In: Hutník. – Roč. 51, č. 6 (26.3.2004),  
s. 6. 
◊ ľudové remeslá – čipkárstvo – súkenníc-
tvo – osobnosti – Angyalová, Ema, 
(čipkárka, 1849 - 1923) – Hauerland – 
Kunešov – Kopernica 
 

 
384. Šášky, Stanislav 

Osudy slovenských Nemcov : deportácie 
našich rodákov ostávajú stále bielym, no 
hanebným miestom v dejinách. 
In: Nový deň. – Roč. 6, č. 90 (19.4.2004),  
s. 9. 
◊ dejiny obcí – deportácie rodákov – spo-
mienky – Kremnické Bane 

 
385. -eta- 

Karpatskí Nemci na Slovensku. 
In: My Žiara. – Roč. 11, č. 28 (6.7.2004), 
s. 5. 
◊ národnostné menšiny – karpatskí Nemci  
– Hauerland 

 
386. Fajčíková, Kveta 

Kapucín Michal Hirko nakrútil dokument : 
film o pohnutom osude karpatských Nem-
cov chce ponúknuť televízii. 
In: My Žiara. – Roč. 11, č. 28 (6.7.2004), 
s. 5. 

◊ osobnosti – Hirko, Michal, (kapucín, 
autor filmu o karpatských Nemcoch) – 
Kremnické Bane – Hauerland 

 
387. (eta) 

V Kunešove sa nevzdali dvojjazyčných ta-
búľ. 
In: Sme Práca. – Roč. 12, č. 233 
(8.10.2004), s. 8. 
◊ národnostné menšiny – obce – Kunešov 

 
388. Kafka, Richrad 

Žiarska kotlina - kotlina, v ktorej žijeme : 
osídľovanie stredného Slovenska nemec-
kými kolonistami, alebo Hauerland kedysi 
a dnes. 
In: Hutník. – Roč. 52, č. 1 (14.1.2005),  
s. 6. 
◊ cirkevné architektonické pamiatky – 
kostoly – kostol sv. Jána Nepomuckého – 
kostol sv. Martina – kostol sv. Michala – 
rímsko-katolícky kostol Kopernica – Kra-
hule – Janova Lehota – Kunešov – Hauer-
land  

 
389. Bartóková, Alena 

Ťažké povojnové časy. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 17 (2.5.2006), s. 9. 
◊ dejiny obcí - Kopernica 

 
390. Neuschl, Viliam 

Šesťsto šesťdesiatpäť rokov od prvej 
písomnej zmienky o obci Kunešov – 
Kuneschhau. 
In: Kremnický letopis. – Roč. 6, č. 2 
(2007), s. 13-15. 
◊ Kunešov 
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391. Fajčíková, Kveta 
Hauerland – ostrov spomienok. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 14/48, č. 31 (5.8.2008). – [príl. 
TV oko. – č. 32 (2008), s. 8-13.]. 
◊ banícke dediny – národnostné menšiny 
–  Hauerland 
 
 

 

l. Osobnosti súvisiace 
s kremnickým baníctvom 

(banskí odborníci, archivári, 
historici, spisovatelia, 

výtvarní umelci...): 
 
 
Adriany, Ján (1799-1871) 

392. Adriany, Ján 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 35. 
◊ staviteľ, konštruktér, banský inžinier –
postavil ťažný a čerpací stroj na šachte 
Ferdinand v Kremnici 
 
Agricola, Georg (1494-1555) 

393. Agricola, Georg  
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 

In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 254. 
◊ prírodovedec, lekár, politik – o kremnic-
kom baníctve písal v diele „De re metallica 
libri XII“ (Basileae 1556) – toto dielo je 
prvým známym zachovaným literárnym 
svedectvom o kremnickom a slovenskom 
baníctve 
 

394. Agricola, Georg 
In: Bakos, František – Chovan, Martin 
Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou 
históriou, ťažbou a náleziskami na našom 
území. 
Bratislava : Slovenský skauting, 2004. - S. 
143. 
 
Angerstein, Kristián Fridrich 
(?-1761) 

395. Angerstein, Kristián Fridrich 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 67. 
◊ montanista - autor mapy baní v Krem-
nici 
 
Angyal, Gejza (1888-1956) 

396. Angyal, Gejza 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. –  
S. 67-68. 
◊ maliar, grafik, výtvarný pedagóg – je 
známy aj stvárňovaním baníkov a ich ťaž-
kej práce 

397. Angyal, Gejza 
In: Čelková, Mária 
Výtvarné umenie Kremnice. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 389-394. 
 

398. Madudová, Alžbeta 
Gejza Angyal : bibliografický leták.  
Kremnica : Knižnica Jána Kollára 
v Kremnici, 2006. 
 
Aschner, Jozef (1765-1875) 

399. Aschner, Jozef 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 80-
81. 
◊ montanista – v Kremnici pôsobil ako 
banský úradník a mešťanosta 
 
Bakoš, Emil Oliver (1926-) 

400. Bakoš, Emil Oliver 
In: Maťovčík, Augustín 
Slovník slovenských spisovateľov 20. 
storočia.  
Bratislava : Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 2001. – S. 17. 
◊ prozaik, umenovedec – autor histori-
zujúceho románu – tetralógie o návšteve 
Františka I. Lotrinského v Kremnici a Ban-
skej Štiavnici v r. 1751 
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Bergfest, Arpád (1883-1964) 
401. Bergfest, Arpád 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 226. 
◊ banský odborník, historik – je autorom 
štúdií o baníctve v Kremnici (1956-1957) 
 
Bláha, Ludvik (1891-1973) 

402. Bláha, Ludvik 
In: Jasenák, Ladislav 
Kto bol kto v Kremnici : (menej známe 
osobnosti histórie mesta zo 16.-20. sto-
ročia). 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 420. 
◊ banský odborník – pôsobil v Kremnici 
od r. 1933 
 
Born, Ignác Anton (1742-
1791) 

403. Born, Ignác Anton 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 295. 
◊ geológ, montanista  
 

404. Born, Ignác Anton 
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 

v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992.  – S. 258-
259. 
◊ kozmopolitný vedec – autor diela „Listy 
o mineralogických pomeroch na ceste cez 
Temešvár, Banát, Sedmohradsko, Horné 
a Dolné Uhorsko“ – dielo je výsledkom 
jeho veľkej prieskumnej geologickej cesty, 
na ktorej sa zastavil aj v Kremnici 
 

405. Born, Ignác Anton 
In: Vozár, Jozef 
Európska nepriama amalgamácia 
a slovenské baníctvo. 
Bratislava : Veda, 1988. – S. 18-39. 
 

Böhmer, Miloslav (20. stor.) 
406. Böhmer, Miloslav 

In: Bakos, František – Chovan, Martin 
Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou 
históriou, ťažbou a náleziskami na našom 
území. 
Bratislava : Slovenský skauting, 2004. –  
S. 21-22. 
◊ Miloslav Böhmer sa významnou mierou 
zaslúžil o poznanie drahokovného zrudne-
nia v Kremnici 
 
Brinn, Ján Tobiáš (?-1769) 

407. Brinn, Ján Tobiáš 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. –  
S. 323-324. 
◊ montanista - vypracoval dve kópie 
prehľadnej banskej mapy Kremnice 
 

Brosmann, Eugen (1844-1925) 
408. Brosmann, Eugen 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. –  
S. 327-328. 
◊ banský inžinier, konštruktér – vypraco-
val plán na zavedenie elektrickej dopravy 
v šachte Ludovika, ktorú uviedli do pre-
vádzky v novembri 1893 ako prvú svojho 
druhu v Uhorsku 
 

409. Broszmann, Eugen 
In: Tibenský, Ján a kol. 
Priekopníci vedy a techniky na 
 Slovensku 2. 
Bratislava : Obzor, 1988. – S. 635-637. 
 

Brown, Eduard (17. stor.) 
410. Brown, Eduard 

In: Bakos, František – Chovan, Martin 
Zlato na Slovensku : sprievodca zlatou 
históriou, ťažbou a náleziskami na našom 
území. 
Bratislava : Slovenský skauting, 2004. - S. 
145. 
 

411. Brown, Edward 
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 255-256. 
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412. Brown, Eduard 
In: Tibenský, Ján 
Dejiny vedy a techniky na Slovensku. 
Martin : Osveta, 1979. – S. 77. 
◊ londýnsky lekár, ktorý sa z poverenia 
anglickej Kráľovskej učenej spoločnosti 
vydal na študijnú cestu po Európe. Počas 
cesty skúmal najmä banskú a mineralo-
gickú problematiku. Navštívil aj stredoslo-
venskú banskú oblasť. Je autorom 
cestopisu, v ktorom popísal i návštevu 
Kremnice  
 

413. Brown, Eduard 
In: Vozár, Jozef 
Európska nepriama amalgamácia a slo-
venské baníctvo. 
Bratislava : Veda, 1988. – S. 11-12. 
◊ opísal proces amalgamácie pri získavaní 
zlata z rúd 

 
414. Brown, Eduard 

Z cestopisu anglického lekára Eduarda 
Browna (1685) / Eduard Brown; z angl. 
orig. prel. Anna Škroupová.  
In: Kremnický rumaj. – Roč. 5, č. 1 
(1.1.2006), s. 5. 
◊ dejiny miest – osobnosti – Brown, 
Eduard – cestopisy – Kremnica 
 
Brückmann, František Ernest 
(1696-1754) 

415. Brückmann, František Ernest 
In: Herčko, Ivan 
Návšteva kremnických baní : listujeme 
v diele F. E. Brückmanna. 
In: Smer. – (10.8.1979).  

◊ významný nemecký polyhistor - autor 
popisu všetkých baní v Európe (1727). 
V 17. kapitole svojho popisu venoval 
pozornosť baniam v Uhorsku. Stredo-
slovenským banským mestám venoval 
prvú časť opisu baní na dnešnom území 
Slovenska. Ako prvé banské mesto opísal 
Kremnicu, ktorá mala bane na zlato, strieb-
ro, meď a olovo. Uvádza, že tieto bane boli 
otvorené roku 770, teda boli viac ako 900 
rokov staré...  
 
Červenák, Ondrej (1823-1887) 

416. Červenák, Ondrej 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 1. 
Martin : Matica slovenská, 1986. – S. 423. 
◊ národohospodár, osvetový pracovník - 
v Kremnici pôsobil ako banský úradník 
 
Fichtel, Ján Ctibor (1732-
1795) 

417. Fichtel, Ján Ctibor 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 2. 
Martin : Matica slovenská, 1987. – S. 85. 
◊ geológ, úradník – podnikol študijné 
cesty po Karpatoch. Známy je dielom 
„Mineralogické pozorovania Karpát“. 
Ohraničil stredoslovenské vulkanity 
Štiavnických a Kremnických vrchov 
 

Finka, Oliver (1935-) 
418. Finka, Oliver 

In: Madudová, Alžbeta 
Súčasní literárni tvorcovia nášho regiónu : 
regionálna personálna bibliografia. 
Kremnica : Knižnica Jána Kollára 
v Kremnici, 2005. – S. 82-83. 

◊ banský inžinier - od r. 1961 pôsobil ako 
banský inžinier v závode Rudné bane 
Kremnica, kde pracoval až do dôchodku.  
Externý odborný poradca kanadských spo-
ločností pôsobiacich v Kremnici.Autor od-
borných publikácií o histórii kremnického 
baníctva „Zlatá Kremnica“, a „Bohatstvo 
skryté v zemi“, spoluautor turistickej mapy 
„Náučné chodníky po stopách baníckej 
činnosti“, autor odborných článkov 
a prednášok z oblasti baníctva  
 

419. Rybársky, Milan 
Odkrývajú minulosť Kremnice. 
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 15, č. 
23 (9.11.2004), s. 11. 
◊ osobnosti - Finka, Oliver (banský inži-
nier) - Kremnica 
 
Fodor, Atila (1833-1910) 

420. Fodor, Atila 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 2. 
Martin : Matica slovenská, 1987. – S. 100-
101. 
◊ banský inžinier - od r. 1855 praktikant, 
neskôr prednosta banského úradu v Krem-
nici. Zaslúžil sa o rozvoj baníctva na 
strednom Slovensku 
 
 
František I. Štefan (František 
I. Lotrinský, 1708-1765) 

421. František I. Štefan 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 2. 
Martin : Matica slovenská, 1987. – S. 121. 
◊ rímskonemecký cisár  
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422. František I. (František Lotrinský) 
In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica. 
1. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2004. – S. 11. 
◊ navštívil Kremnicu v r. 1751. 
8.6.1751 sa zoznámil s minciarskou 
a banskou činnosťou, sfáral i do jednej 
štôlne, kde vlastnoručne lámal zlato-
striebornú žilu. Na pamiatku jeho návštevy 
bol postavený pomník 
 

423. Kafka, Richard 
Pozoruhodnosti nášho regiónu (29) : keď 
cisár zo vznešeného trónu zostúpil k ba-
niam. 
In: My Žiara. – Roč. 12, č. 16 (26.4.2005), 
s. 4. 
◊ cisárske návštevy – František Štefan 
Lotrinský (cisár rímskej ríše, 1708 - 1765) 
– pamätníky – osobnosti – Žiar nad 
Hronom (región) 
 
Gayer, Bedrich (1908-2000) 
◊ baník, demograf, amatérsky historik – 
od r. 1933 pracoval v závode Štátneho 
banského riaditeľstva v Kremnici. Preložil 
množstvo archívnych dokumentov 
z oblasti baníctva, hutníctva a minciarstva 
v Kremnici 
 

424. Čelko, Mikuláš 
K životnému jubileu Bedricha Gayera / 
Zost. Mikuláš Čelko. 
Kremnica : Mestský úrad, 1998. - 49 s. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich (osobnosť 
Kremnice, 16.2.1908-6.12.2000) – Krem-
nica  

 
425. Mazůrek, Jaroslav 

Kremnický montanista.  
Banská Bystrica : Trian spol.s.r.o., 2006. – 
S. 99-307. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich (osobnosť 
Kremnice, 16.2.1908-6.12.2000) – 
mincovníctvo – baníctvo – Kremnica 
 
 

426. Madudová, Alžbeta 
Bedrich Gayer : bibliografický leták. 
Kremnica : Knižnica Jána Kollára 
v Kremnici, 2003. 
 
 

427. (ab) 
Krst knihy Kremnický montanista. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 25 (27.6.2006), s. 11. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich, (osobnosť 
Kremnice 1908-2000) – Kremnica 

 
 

428. Čelko, Mikuláš 
Jubilant Bedrich Gayer. 
In: My Žiara. – Roč. 5, č. 7 (17.2.1998),  
s. 7. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich – Kremnica 
 
 

429. (eta) 
Kremnica smúti za Frickom – báčim. 
In: Korzár. - Roč. 8, č. 283 (8.12.2000),  
s. 1. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich, (osobnosť 
Kremnice, 1908-2000) – Kremnica 

 
 

430. Fajčíková, Kveta 
Mrzí ma, že nemám nasledovníkov : 
Fricko báči – človek, ktorý svojimi 
vedomosťami o baníckej problematike 
pretromfne nejedného banského inžiniera 
In: Sme. – Roč. 3, č. 51 (2.3.1995), s. 4. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich – Kremnica 

 
431. Greš, Ján 

Zdar boh, Frici-báči! : Kremnica vyrástla  
z chlapskej driny, ale jej patrónkami sú 
ženy – sv. Barbora a sv. Katarína. 
In: Slovenská republika. – Roč. 3, č. 85 
(12.4.1996), s. 5. 
◊ osobnosti –- Gayer, Bedrich – Kremnica 

 
432. Nárožný, Miroslav 

Nášmu jubilantovi. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 7, č. 2 
(25.2.1998), s. 4. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich – Kremnica 

 
433. Oravcová, Natália 

Zlatý poklad Kremnice : Frico-Báči : 
krátko o človeku, ktorý je živou pamäťou 
regiónu. 
In: Národná osveta. – Roč. 6, č. 10 
(7.8.1996), s. 14-16. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich – Kremnica 

 
434. Rusňák, Jozef 

Kráčajúca kremnická kronika : k 90. naro-
deninám bádateľa v oblasti histórie a dnes 
už i richtára Spolku priateľov Kremnice 
Bedricha Gayera. 
In: Národná osveta. - Roč. 8, č. 6. 
(29.4.1998), s. 10-11 [príl.]. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich – Kremnica 
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435. Rusňák, Jozef 
Volajú ho Frici báči : povolaním baník, 
srdcom archivár, turista a ochranca 
prírody. 
In: My Žiara. – Roč. 5, č. 9 (3.3.1998),  
s. 6. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich – Kremnica 

 
 

436. (SME-ks) 
Deväťdesiata strana pamätnej knihy patrí 
90-ročnému kremnickému richtárovi. 
In: Sme. – Roč. 6, č. 33 (10.2.1998),  
s. 2 [príl.]. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich – Spolok 
priateľov Kremnice – Kremnica 

 
437. (ŠR) 

Tri otázky jubilantovi. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 5, č. 5 
(29.2.1996), s. 6. 
◊ osobnosti – Gayer, Bedrich – Kremnica 
 
 
Hellenbach, Ján Gottfried 
(1659-1728) 

438. Hellenbach, Ján Gottfried 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 2. 
Martin : Matica slovenská, 1987. – S. 314. 
◊ banský podnikateľ, lekár, komorský 
gróf - majiteľ baní v Banskej Štiavnici 
a Kremnici. Správca troch stredosloven-
ských banských komôr, banských miest, 
baní a mincovne v Kremnici. V Kremnici 
dal raziť množstvo medených mincí, ktoré 
spôsobili biedu a hlad a nespokojnosť 
medzi banským robotníctvom 
 

Herčko, Ivan (1943-) 
439. Durbák, Milan 

Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. – jubilant : 
dňa 12.7.2003 sa dožil významného 
životného jubilea – 60 rokov Doc. Ing. 
Ivan Herčko, CSc., významná osobnosť ... 
In: My Žiara. – Roč. 10, č. 32 (5.8.2003), 
s. 4. 
◊ osobnosti – Herčko, Ivan, Doc., Ing., 
CSc., (banský inžinier, geológ, publicista) 
– Banská Štiavnica 
 
 

440. Durbák, Milan 
Personálna bibliografia. Doc. Ing. Ivan 
Herčko, CSc. 
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 
2003. – 43 s. 
◊ osobnosti - Herčko, Ivan (múzejník, 
1943-) – Banská Štiavnica 
 
 

441. Herčko, Ivan 
In:  Madudová, Alžbeta 
Súčasní literárni tvorcovia nášho regiónu : 
regionálna personálna bibliografia.  
Kremnica : Knižnica Jána Kollára 
v Kremnici, 2005. – S. 15-17. 
◊ banský inžinier, geológ, pedagóg, publi-
cista, muzeológ – autor a spoluautor publi-
kácií z geologického prostredia. Autor 
príspevkov aj o kremnickom baníctve 
uverejnených v rôznych zborníkoch 
 
 

442. Kafka, Richard 
Ľudia a ich profesie v našom regióne (2) : 
historik – muzeológ – pedagóg. 

In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 12, č. 30 (2.08.2005), s. 5. 
◊ osobnosti – Herčko, Ivan, Doc., Ing., 
CSc., (banský inžinier, geológ, publicista) 
Banská Štiavnica 
 
 
Horák, Jozef (1907-1974) 

443. Horák, Jozef 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 2. 
Martin : Matica slovenská, 1987. –  
S. 377-378. 
◊ spisovateľ, redaktor, učiteľ, laureát 
štátnej ceny; autor povestí o baníkoch 

 
 

444. Kaššová, Božena 
Jozef Horák: výberová personálna 
bibliografia. 
Kremnica : Okresná knižnica Kremni- 
ca, 1992. 
 
 
Hronský, Jozef Cíger (1896-
1960) 

445. Hronský, Jozef Cíger 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 2. 
Martin : Matica slovenská, 1987. –  
S. 415-416. 
◊ spisovateľ, učiteľ, redaktor; autor 
povestí o baníkoch 
 

446. Maťovčík, Augustín 
Jozef Cíger Hronský : život a dielo. 
Martin : Osveta, spol. s.r.o., 2003. 
 – 155 s. 
 



- 51 - 

 

- 51 - 

447. Schwarzová, Iveta 
Jozef Cíger Hronský – spisovateľ, učiteľ, 
redaktor: výberová personálna regionálna 
bibliografia. 
Kremnica : Okresná knižnica Jána Kollára 
Kremnica, 1995. 
 
Hueb, Ján (16. stor.) 

448. Hueb, Ján 
In: Jasenák, Ladislav 
Kto bol kto v Kremnici : (menej známe 
osobnosti histórie mesta zo 16.-20. 
storočia). 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 426. 
◊ správca banského mlyna v Kremnici po 
r. 1519 

 
Ján Dúbravický z Dúbravice 
(16. stor) 

449. Mandalík, Radoslav – Dúbravický, Dušan 
Rod komorského grófa Jána Dúbravického 
z Dúbravice. 
In: Kremnický letopis. – Roč. 6, č. 2 
(2007), s. 4-5. 
◊ komorský gróf v Kremnici 
 
Jozef II. (1741-1790) 

450. Jozef II. 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 2. 
Martin : Matica slovenská, 1987. –  
S. 570-571. 

◊ český a uhorský kráľ, rímskonemecký 
cisár   
 

451. Jozef II. 
In: Súpis pamätihodností mesta Kremnica : 
1. časť. 
Kremnica : Mestský úrad v Kremnici, 
2004. – S. 12. 
◊ v r. 1764 navštívil Kremnicu. Dňa 
27.6.1764 navštívil mestské bane a vlast-
noručne odlomil niekoľko kusov rudy 

 
Karol I. (Karol Róbert, 1288-
1342) 

452. Karol I.  
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 3. 
Martin : Matica slovenská, 1989. –   
S. 41-42. 
◊ uhorský kráľ – udelil Kremnici mestské 
privilégiá – privilegiálnou listinou datova-
nou 17. novembra 1328. Uskutočnil rad 
reforiem v hospodárskej oblasti. Peňažný-
mi reformami stabilizoval uhorskú menu, 
namiesto znehodnotenej denárovej meny 
sa začali raziť v Budíne, Sedmohradsku 
a v Kremnici (kremnické dukáty) zlaté flo-
rény a denáre s vyšším obsahom striebra. 
V r. 1327 zreformoval banský regál zaru-
čujúci vrchnostenskú banskú slobodu, zria-
dil mincovné a banské komory – na Slo-
vensku v Kremnici a Smolníku  
 

453. Karol I. (Karol Róbert) 
In: Štefánik, Martin 
Uhorské kovy a kremnická komora ako 
predmet záujmu talianskych podnikateľov 
do konca vlády Žigmunda Luxemburské-
ho. 

In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 94-96. 

 
454. Remiášová, Alžbeta 

Mrcha, či harpya? 
In: Slovenka. – Roč. 59, č. 6 (6.2.2006),  
s. 48-49. 
◊ osobnosti – Karol I. (uhorský kráľ, 1288 
- 1342, Visegrád) – Kremnica 
 

455. Švihran, Ladislav 
Prezieravý kráľ : ťažko vydobytú moc 
využil Karol Róbert na to, aby zaviedol v 
krajine reformy. 
In: Plus 7 dní. – Roč. 15, č. 14 (1.4.2005), 
s. 52-55. 
◊ osobnosti – Karol I. (uhorský kráľ, 1288 
- 1342, Visegrád) - Kremnica 
 
 
Kircher, Atanazius (1601-
1680) 

456. Kircher, Athanesius 
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 255. 
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457. Kircher, Atanazius 
In: Tibenský, Ján 
Dejiny vedy a techniky na Slovensku. 
Martin : Osveta, 1979. – S. 76. 
◊ jezuitský polyhistor – autor diela „Pod-
zemný svet“, ktorého jedna stať je 
venovaná hutnému spracovaniu zlata 
a striebra v Banskej Štiavnici a Kremnici 
(autor tejto state je A. Schafer) 
 
Kladivík, Eugen (1940-) 
◊ vedecký pracovník Slovenského ban-
ského múzea v Banskej Štiavnici – autor 
odborných prác aj z oblasti baníctva 
v Kremnici 
 

458. Herčko, Ivan 
K životnému jubileu Ing. E. Kladivíka, 
CSc. : vybudoval banícky skanzen, ktorý je 
magnetom pre návštevníkov. 
In: My Žiara. – Roč. 7, č. 4 (18.1.2000),  
s. 9. 
◊ osobnosti – Kladivík, Eugen (vedecký 
pracovník Slovenského banského múzea 
v Banskej Štiavnici) – Banská Štiavnica 

 
Križko, Bohuslav (1864-1938) 

459. Križko, Bohuslav 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 3. 
Martin : Matica slovenská, 1989. – S. 266. 
◊ banský inžinier, vynálezca – v r. 1887-
89 inžinier – praktikant v Kremnici. V r. 
1887 zaviedol v Kremnici verejné osvetle-
nie (prvé verejné osvetlenie v Uhorsku) 
a prvý verejný telefón. Po 1918 zaviedol 
novú administratívu baníctva a hutníctva 
na Slovensku 

 
460. Križko, Bohuslav Cyril Metod 

In: Tibenský, Ján – Pöss, Ondrej a kol. 
Priekopníci vedy a techniky na  
Slovensku 3. 
Bratislava : Academic Elektronic Press, 
1999. – s. 331-334. 
 

461. Kafka, Richard 
Žiarska kotlina - kotlina, v ktorej žijeme : 
kremnické pamiatky, ktoré už neexistujú a 
prechádzka za menej významnými pamiat-
kami. 
In : Hutník. – Roč. 50, č. 11 (21.3.2003),  
s. 4. 
◊ osobnosti - Križko, Bohuslav (banský 
inžinier, vynálezca, 1864-1938) – 
Kremnica 

 
 

Križko, Pavol (1841-1902) 
462. Križko, Pavol 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 3. 
Martin : Matica slovenská, 1989. – S. 267. 
◊ historik, archivár – centrom jeho vedec-
kých záujmov boli dejiny Kremnice, dejiny 
ostatných stredoslovenských banských 
miest a regiónov. Osobitnú pozornosť ve-
noval dejinám baníctva, mincovníctva, 
sociálnej problematike, mestskej správe, 
justícii, školským a cirkevným dejinám 
 

463. Lehotská, Darina 
Život a dielo Pavla Križka (1841-1902) : 
životopisné údaje. 
In: Križko, Pavel 
Z dejín banských miest na Slovensku. 
Bratislava.: Vydavateľstvo Slovenskej 
akadémie vied, 1964. – S. 9-67. 

464. Kováčová, Miroslava 
Pavol Križko a Michal Matunák : perso-
nálna bibliografia. 
Kremnica : Okresná knižnica Žiar nad 
Hronom so sídlom v Kremnici, 1982. 
 

465. –ej- 
Z tkáča mestský archivár. 
In: My Žiara. – Roč. 43, č. 23 (11.6.1996), 
s. 9. 
◊ osobnosti – Križko, Pavol (historik a 
archivár, 1841-1902) – Kremnica 

 
 

466. Ezrová, Adriana 
V mesiaci marec si pripomíname : Pavol 
KRIŽKO. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 11, č. 3 
(1.3.2002), s. 7. 
◊ osobnosti - Križko, Pavol, (historik a 
archivár, 1841-1902) - Kremnica 
 
 

467. Kubiš, Pavol M. 
Historik a znalec z Kremnice : pripomí-
name si život a dielo Pavla Križku. 
In : Slovenské národné noviny. – Roč. 17, 
č. 13 (27.6.2006), s. 12. 
◊ osobnosti - Križko, Pavol, (historik a 
archivár, 1841-1902) - Kremnica 
 
 

468. Sarvaš, Roman 
160 rokov narodenia Pavla Križku. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 10, č. 6 
(17.6.2001), s. 5. 
◊ osobnosti - Križko, Pavol, (historik a 
archivár, 1841-1902) – Kremnica 
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Lamoš, Teodor (1921-1965) 
469. Lamoš, Teodor 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 3. 
Martin : Matica slovenská, 1989. – S. 344. 
◊ historik, archivár -  v r. 1951-1961 nás-
tupca P. Križku a M. Matunáka v mest-
skom archíve v Kremnici. 
Autor publikácií „Sídelný zemepis Krem-
nice“, „Bibliografia k archívom Sloven-
ska“, „Archív mesta Kremnice“, „Topo- 
grafia mesta Kremnice“, „Slováci v stredo-
vekej Kremnici“, „Vznik a počiatky ban-
ského a mincovného mesta Kremnica“ a i.  
 

470. Lamoš, Teodor  
Marsina, Richard 
Doslov. 
In: Lamoš, Teodor 
Vznik a počiatky mesta Kremnice : 1328-
1430. 
Banská Bystrica : Stredoslovenské vyda-
vateľstvo, 1969. – S. 234-244. 

 
471. Nárožný, Miroslav 

Osemdesiate výročie narodenia Teodora 
Lamoša. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 8, č. 1 
(15.1.2001), s. 4. 
◊ osobnosti – Lamoš, Teodor (1921-1967 
historik a archivár) – Kremnica 
 

Lehotzký, Aurel (1882-1953) 
472. Lehotzký, Aurel 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 3. 
Martin : Matica slovenská, 1989. –  
S. 377-378. 
◊ banský inžinier – bol prvým Slovákom 
vo funkcii riaditeľa baní v Kremnici a zas-

lúžil sa o ich modernizáciu. V r. 1924 vy-
budoval podzemnú hydroelektráreň, prvú 
svojho druhu v strednej Európe v Krem-
nici. Historik kremnického baníctva 
 

473. Šimčíková, Alena 
Aurel Lehotzký – historik kremnického 
Baníctva : výberová personálna 
bibliografia. 
Kremnica : Okresná knižnica Kremnica, 
1993. 
 

474. (ch) 
Sedmohradské banícke Vianoce A.  
Lehotzkého. 
In: Sme. – Roč. 5, č. 298 (30.12.1997),  
s. 3. 
◊ osobnosti – Lehotzký, Aurel (banský 
inžinier) – spomienky na Vianoce 
sedmohradských baníkov – Kremnica 

 
475. Kafka, Richard 

Za tú našu slovenčinu II. 
In: Hutník. – Roč. 49, č. 12 (28.3.2002),  
s. 4. 
◊ osobnosti – Lehotský, Aurel, (banský 
inžinier, 1882-1953 ) – Kremnica 

 

Leopold II. (1747-1792) 
476. Leopold II. 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 3. 
Martin : Matica slovenská, 1989. – S. 389. 
◊ uhorský a český kráľ, rakúsky arcivoj-
voda, cisár Rímskej ríše nemeckého národa 
- podnikol viacero ciest, okrem iného i po 
stredoslovenských banských mestách  
v r. 1764 
 

477. Vozár, Jozef 

Denník princa Leopolda : z cesty do stre-
doslovenských banských miest roku 1764 / 
edične pripravil Jozef Vozár ; z franc. orig. 
prel. Ján Janczy ; z nem. orig. prel. Jozef 
Vozár.  
Martin : Osveta, 1990. - 192 s. 

 
478. princ Leopold 

Z Denníka princa Leopolda z roku 1764 : 
denník z našej cesty do baní Uhorska roku 
1764 : v mesiaci júli / princ Leopold; 
z franc. orig. prel. Ján Jancsy; z nem. orig. 
prel. Jozef Vozár. 
In: Kremnický rumaj. - Roč. 5, č. 1 
(1.1.2006), s. 8, 9. 
◊ dejiny miest – osobnosti – princ Leo-
pold – Kremnica 

  
Lill, Ján (1751-1817) 

479. Lill, Ján 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 3. 
Martin : Matica slovenská, 1989. –  
S. 407-408. 
◊ banský inžinier – v r. 1791 správca baní, 
hút a stúp v Kremnici. Autor banských 
máp 

 
Mály, Alexander (1848-1929) 

480. Mály, Alexander 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 4. 
Martin : Matica slovenská, 1990. –  
S. 53-54. 
◊ hutnícky inžinier – realizoval sa jeho 
návrh na prehĺbenie šachty Ludovika 
v Kremnici, pokračovanie v razení dedič-
nej štôlne Ferdinand a dokončenie zaria-
denia hydroelektrického stroja v podzemí 
šachty č. IV v Kremnici 
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Marschan, Jozef Viliam 
(1803-1872) 

481. Marschan, Jozef Viliam 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 4. 
Martin : Matica slovenská, 1990. – S. 84. 
◊ banský inžinier – v Kremnici robil 
pokusy so zavedením amalgamácie 
 
 
Marsigli, Alojz Ferdinand 
(1660-1730) 

482. Marsigli, Alojz Ferdinand 
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok z medzi-
národného sympózia pri príležitosti  
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 256. 
◊ autor diela „Danubius Pannonico 
Mysicus (Moesicus?)“, v ktorom sa zmie-
ňuje o náleziskách nerastov v Kremnici, 
ktorú navštívil 
 
 

483. Marsigli, Alojz Ferdinand 
In: Tibenský, Ján 
Dejiny vedy a techniky na Slovensku. 
Martin : Osveta, 1979. – S. 78. 
◊ gróf z Bologne, polyhistor. Podnikol 
niekoľko študijných ciest aj do stredoslo-
venskej a východoslovenskej banskej 
oblasti 
 

Matunák, Michal (1866-1932) 
484. Matunák, Michal 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 4. 
Martin : Matica slovenská, 1990. –  
S. 114-115. 
◊ historik – archivár – v jeho diele 
o Kremnici sa nachádza aj kapitola 
o kremnickom baníctve 
 

485. Čelko, Mikuláš 
Michal Matunák (1866-1932) : k 130. 
výročiu narodenia. 
Šurany : Mestský úrad, 1996. – 22 s.  
◊ osobnosti – Matunák, Michal, (historik, 
1866-1932) – Kremnica 
  

486. Čelko, Mikuláš 
K jubileu Michala Matunáka. 
In: My Žiara. - Roč. 43, č. 21 (28.05.96),  
s. 9. 
◊ osobnosti – Matunák, Michal, (1866-
1932, historik, archivár) – Kremnica 
 
 

487. MINA 
Michal Matunák : 140. výročie narodenia. 
In: Kremnické noviny. – Roč. 15, č. 7 
(1.7.2006), s. 9. 
◊ osobnosti – Matunák, Michal, (1866-
1932, historik, archivár) – Kremnica 
 
 
Mazúrek, Jaroslav (1930-) 

488. Mazúrek, Jaroslav 
In: Madudová, Alžbeta 
Súčasní literárni tvorcovia nášho regiónu : 
regionálna personálna bibliografia.  

Kremnica : Knižnica Jána Kollára 
v Kremnici, 2005. – S. 86-89. 
◊ geograf – autor množstva publikácií 
a prác z oblasti geológie v Kremnici. 
Otec Jaroslava Mazůreka ml. 
 
 
Mazůrek, Jaroslav ml.  

489. Kto je Jaroslav Mazůrek. 
In: MY - NOVINY ŽIARSKEJ KOTLI-
NY. – Roč. 13, č. 25 (27.6.2006), s. 11. 
◊ osobnosti – Mazůrek, Jaroslav, (autor 
knihy „Kremnický montanista“) – 
Kremnica 
◊ historik – z histórie Kremnice a krem-
nického baníctva publikoval množstvo prác 
– „Historický sprievodca po Kremnici“, 
štúdie o G. K. Zechenterovi-Laskomer-
skom, o Karlošachtovnej banskej spoloč-
nosti, o kremnickej bratskej pokladnici, 
vývoji kremnického baníctva v 19. a 20. 
storočí, autor knihy „Kremnický montanis-
ta“ venovanej B. Gayerovi, s ktorým spo-
lupracoval od čias štúdií na VŠ 
 
 
Mitrovský, Karol (1738-1816) 

490. Mitrovský, Karol 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 4. 
Martin : Matica slovenská, 1990. – S. 201. 
◊ banský odborník, hlavný komorský gróf 
– komisár stredoslovenských banských 
miest. Usiloval sa o zlepšenie hutníckeho 
procesu pri tavení zlatostrieborných rúd 
v Kremnici. V baníctve na strednom 
Slovensku podnikal ako súkromný ťažiar 
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Péch, Anton (1822-1895) 
491. Péch, Anton 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 4. 
Martin : Matica slovenská, 1990. –  
S. 427-428. 
◊ banský odborník, historik – pred r.1848 
krátko pôsobil v Kremnici 
 

492. Péch, Anton 
In: Tibenský, Ján a kol. 
Priekopníci vedy a techniky na  
Slovensku 2. 
Bratislava : Obzor, 1988. – S. 620-626. 
 

493. (her) 
K 180. výročiu narodenia Antona Pécha. 
In: My Žiara. – Roč. 9, č. 30 (23.7.2002),  
s. 6. 
◊ osobnosti – Péch, Anton (banský odbor-
ník, vynálezca,konštruktér, 1822-1895) – 
Banská Štiavnica – Kremnica 
 
 
Platzer, František (1824-
1902) 

494. Platzer, František 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 4. 
Martin : Matica slovenská, 1990. – S. 480. 
◊ banský inžinier – po r. 1881 krátko 
správca huty v Kremnici 
 
 

 Réz, Gejza (1865-1936) 
495. Réz, Gejza 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. 
Martin : Matica slovenská, 1992. –  
S. 80-81. 

◊ banský inžinier, vysokoškolský učiteľ - 
v Kremnici pôsobil ako banský inžinier. 
Autor článkov o luhovacom procese  
v Kremnici 
 

496. (her) 
Gejza Réz (1865 - 1936) : z galérie 
profesorov banskoštiavnickej akadémie. 
In: My Žiara. – Roč. 10, č. 22 (27.5.2003), 
s. 7. 
◊ osobnosti - Réz, Gejza, (pedagóg, publi-
cista, 1865-1936) – Banská Štiavnica – 
Kremnica 

 
 

 Richter, Gustáv (1825-1902) 
497. Richter, Gustáv 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. 
Martin : Matica slovenská, 1992. –  
S. 89-90. 
◊ banský inžinier, konštruktér – v r. 1852 
vedúci banského závodu v Kremnici 
 

498. Richter, Gustáv 
In: Tibenský, Ján a kol. 
Priekopníci vedy a techniky na  
Slovensku 2. 
Bratislava : Obzor, 1988. – S. 632-635. 
◊ od mája 1856 pôsobil na Ferdinandovej 
šachte v Kremnici 
 
 
Rybársky, Milan (1935-) 

499. Rybársky, Milan 
In: Madudová, Alžbeta 
Žili a tvorili v Kremnici : regionálna 
personálna bibliografia / zost. Alžbeta 
Madudová.  

Kremnica : Knižnica Jána Kollára 
v Kremnici, 2003. – S. 6. 
◊ vývojový pracovník, organizátor spolo-
čenských a športových podujatí – do 
Kremnice prišiel v r. 1939, pracoval v min-
covni. Predseda Združenia Kalvária, člen 
Rady starších v Kremnici, predseda MO 
Matice slovenskej. Spoluautor mapy „Ná-
učné chodníky po stopách baníckej 
činnosti“ a publikácií „Súpis pamätihod-
ností mesta Kremnica I. a II.“ – predseda 
Komisie pre evidenciu pamätihodností 
mesta Kremnica, ktorá tieto zostavovala 
 
 
Schafer, Adam (1612-1674) 

500. Schafer, Adam 
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 255. 

 
501. Schafer, A. 

In: Tibenský, Ján 
Dejiny vedy a techniky na Slovensku. 
Martin : Osveta, 1979. – S. 76. 
◊ slovenský jezuita, autor state o hutnom 
spracovaní zlata a striebra v Banskej Štiav-
nici a Kremnici, ktorú pojal  Atanazius 
Kircher – jezuitský polyhistor do svojho 
diela „Podzemný svet“ 
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Schaider, Peter (15. stor.) 
502. Schaider, Peter 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. 
Martin : Matica slovenská, 1992. – S. 214. 
◊ banský podnikateľ – v r. 1486-1492 
kremnický komorský gróf. Autor textu 
banského práva mesta Kremnice tzv.  
„Pergwerchsgerichtikayt“ (1942), ktoré 
v Kremnici a v Novej Bani používali aj po 
vydaní Maximiliánovho banského poriad-
ku 
 

503. Čelko, Mikuláš 
Peter Schaider, jeden z kodifikátorov 
kremnického banského práva. 
In: Kremnický rumaj. – Roč. 2, č. 1 
(1.12.2002), s. 4, 5. 
◊ osobnosti – Schaider, Peter (komorský 
gróf, jeden z kodifikátorov kremnického 
banského práva) – Kremnica 

 
 

Schick, Leo Willibald (1884-
1977) 

504. Schick, Leo Willibald 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. 
Martin : Matica slovenská, 1992. – S. 219. 
◊ banský inžinier – v Kremnici pôsobil 
ako praktikant 
 
 
Schwartz, Július (1852-1923) 

505. Schwartz, Július 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. 
Martin : Matica slovenská, 1992. – S. 248. 

◊ montanista – od r. 1879 pracoval na 
banskom úrade v Kremnici. Od r. 1883 
správca, neskôr riaditeľ súkromného ban-
ského podniku v Kremnici. V r. 1910-1920 
prednosta kremnického štátneho banského 
podniku 
 
Sokol, Valér (1883-?) 

506. Sokol, Valér 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. 
Martin : Matica slovenská, 1992. – S. 311. 
◊ montanista – od r. 1913 inžinier na 
banskej správe v Kremnici 
 
Szembratovics, Alexander 
(1861-1936) 

507. Szembratovics, Alexander 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 5. 
Martin : Matica slovenská, 1992. – S. 409. 
◊ banský odborník – v r. 1897-1899 
inžinier erárnych baní v Kremnici 
 
Tengler, Matej (15. stor.) 

508. Tengler, Matej 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. – S. 41. 
◊ montanista – banský vicegróf v Krem-
nici. V r. 1498 zostavil banské právo 
„Bergrecht“ pre Kremnicu a stredosloven-
ské banské mestá 
 
Tilesch, Ján (1872-1938) 

509. Tilesch, Ján 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. – S. 67. 

◊ banský odborník – banský úradník 
v Kremnici 
 
Tirscher, Jozef Artur (1843-?) 

510. Tirscher, Jozef Artur 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. – S. 73. 
◊ banský odborník – od r. 1867 banský 
technik v Kremnici. Autor banských máp 
a článkov o meračských metódach a o me-
racích prácach vo Ferdinandovej dedičnej 
štôlni v Kremnici 
 
Tollius, Jakub (1640-1696) 

511. Tollius, Jakub 
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 256. 
◊ vo svojom diele uverejňuje súpis „všet-
kých baní v Uhorsku“ a čestné miesto tu 
má opis kremnických baní 
 

512. Tollius, Jakub 
In: Tibenský, Ján 
Dejiny vedy a techniky na Slovensku. 
Martin : Osveta, 1979. – S. 77. 
◊ holandský učenec – v osemdesiatych 
rokoch 17. storočia podnikol študijnú cestu 
na Slovensko. Zamieril predovšetkým do 
stredoslovenských banských miest 
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Townson, Róbert (1762-1827) 
513. Townson, Róbert 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. – S. 113. 
◊ lekár, prírodovedec – uskutočnil cestu 
po Uhorsku s viacmesačným pobytom na 
Slovensku. Navštívil aj Kremnicu 
 

514. Townson, Robert (1763-1827) 
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. – S. 259. 
◊ škótsky lekár a prírodovedec – v rámci 
výskumov v stredoslovenskej banskej ob-
lasti zavítal aj do Kremnice 
 

515. (I.H.) 
Anglický lekár v Kremnici : osobnosti 
v regióne. 
In: My Žiara. – Roč. 7, č. 7 (8.2.2000),  
s. 9. 
◊ osobnosti – Townson, Robert (1762-
1827, škótsky lekár a prírodovedec) – 
baníctvo – Kremnica 

 
Truchlý, Štefan (1850-1922) 

516. Truchlý, Štefan 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. – S. 133. 
◊ banský inžinier, botanik, lexikológ –  
v r. 1890-1892 pomocník riaditeľa baní 
v Kremnici 

 
Turzo, Alexej (okolo 1490-
1543) 

517. Turzo, Alexej 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. –  
S. 146-147. 
◊ kráľovský hodnostár; syn Jána Turzu 
(1437-1508) – do r. 1523 kremnický ko-
morský gróf 

 
 

Turzo, Ján (1437-1508) 
518. Turzo, Ján 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. –  
S. 148-149. 
◊ obchodník, komorský funkcionár, 
banský podnikateľ – v r. 1475 uzavrel so 
stredoslovenskými banskými mestami 
dohodu, potvrdenú aj kráľom Matejom I., 
ktorou sa zaviazal odvodniť zatopené bane 
– projekt však stroskotal pre zlyhanie sta-
viteľa banských strojov Petra z Gdanska 
 

519. Turzo, Ján 
In: Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992. –  
S. 253-254. 
 

Turzo, Ján (1492-1558) 
520. Turzo, Ján 

In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. – S. 149. 
◊ zemepán v Sliezsku, stoličný hodnostár; 
syn Jána Turzu (1437-1508) - od 1508  
kremnický komorský gróf 
 
Turzo, Juraj (1467-1521) 

521. Turzo, Juraj 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. –  
S. 149-150. 
◊ banský podnikateľ, komorský gróf; syn 
Jána Turzu (1437-1508) - od začiatku 90. 
rokov 15. storočia spolupracoval pri všet-
kých podnikateľských podujatiach svojho 
otca na Slovensku. V r. 1509-1520 hlavný 
komorský gróf v Kremnici 
 

Vozár, Jozef (1926-)  
522. Mlynka, Ladislav 

Jubilant Vozár.  
In: Slovenské národné noviny. – Roč. 17, 
č. 25-26 (19.12.2006), s. 2. 
◊ osobnosti - Vozár, Jozef,  Dr. (historik, 
1926-,  Nová Baňa) – Banská Štiavnica – 
Nová Baňa 
◊ historik, archivár – autor množstva pub-
likácií a odborných prác o baníctve a hut-
níctve – autor hesiel lexikálnej skupiny ba-
níctvo a hutníctvo v „Encyklopédii Sloven-
ska“, „Dejín Slovenska“, syntézy „Dejiny 
baníctva na Slovensku“, štúdií, vystopoval 
osudy dokumentov dotýkajúcich sa baníc-
tva – „Zlatá kniha banícka“, „Denník 
princa Leopolda“... 
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Zechenter-Laskomerský, 
Gustáv Kazimír (1824-1908) 

523. Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. – S. 425-
427. 
◊ spisovateľ, prírodovedec, lekár – od r. 
1868 pôsobil v Kremnici ako bansko-lesný 
lekár. Jeden zo zakladateľov pracovného 
lekárstva, zaoberal sa štúdiom hygieny 
života lesných robotníkov a baníkov a ich 
chorôb, zvlášť si všímal oblasť epidemio-
lógie a parazitológie, sledoval aj proble-
matiku metabolizmu. V Kremnici mikro-
skopicky skúmal výskyt črevných parazi-
tov u baníkov v spolupráci s R. Blanchar-
dom a E. Perroncitom. Venoval sa aj 
prevencii 
 

524. Bartko, Ladislav 
G.K. Zechenter Laskomerský : život a 
dielo. Zborník materiálov z vedeckej 
konferencie v Brezne 6.-7. 12. 1974 / zost. 
Ladislav Bartko.  
Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 
1997. – 239 s.  
 

525. Zechenter, Laskomerský, Gustáv Kazimír 
In: Krchnáková, Lucia 
O zdravotnom stave kremnických baníkov 
z historických prameňov banskokomor-
ských lekárov a chirurgov kremnického 
fyzikátu. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 

Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 137. 
 

526. Mazúrek, Jaroslav ml. 
Gustáv Kazimír Zechenter – kremnický 
banský lekár. 
In: Zborník Slovenského banského múzea 
11/1983 / zost. Milan Hock. 
Martin : Osveta, 1983. – S. 59-78. 
 

527. Kováčová, Miroslava 
Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský 
1824-1908 : personálna bibliografia. 
Kremnica : Okresná knižnica Žiar nad 
Hronom so sídlom v Kremnici, 1989. 

 
 

Žigmondy, Viliam (1821-
1888) 

528. Žigmondy, Vilam 
In: Slovenský biografický slovník. Zv. 6. 
Martin : Matica slovenská, 1994. –  
S. 497-498. 
◊ banský inžinier, hydrogeológ – v r. 
1879 sa zúčastnil na sanácii poklesu povr-
chu Kremnice vplyvom jej poddolovania 
 

 
Ďalšie významné osobnosti 

529. riaditelia Rudných baní národného 
podniku 
In: Beránek, Mikuláš 
Rudné bane národný podnik Banská 
Bystrica : 30 rokov / zost. Mikuláš 
Beránek. 

Martin : Osveta, 1977. – S. 230. 
◊ Čierny, Augustín (1946-1947) 
◊ Stehlík, Vojtech (1948-1950) 
◊ Balla, Ladislav (1950-1951) 
◊ Durbák, Gašpar (1951-1956) 
◊ Veselý, Ondrej (1957-1960) 
◊ Kernáč, Jozef (1960-1961) 
◊ Vláčil, Anton (1961-1963) 
◊ Kuna, Gustáv (1964-1968) 
◊ Čelko, Ladislav (1968-1976) 
◊ Cencer, Emil (1976) 
 
 

530. Kafka, Richard 
Návštevy nórskych bádateľov v Kremnici 
v 17. a 18. storočí. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 140-144. 
◊ Gedde (Gjedde), Brostrup (1628-1668) 
a Barth, Johannes – nórski cestovatelia, 
ktorí navštívili Kremnicu v januári 1652  
- postupne s prezreli Rudolf šachtu, 
Winckel, Matthias a St. Annen šachty, 
ďalej stupy a taviace huty – S. 140-141 
◊ Hiort, Jőrgen (1737-1804) – nórsky 
bádateľ – v Kremnici ho očarila stupová 
metóda drvenia a vyplavovania rúd, kto-
rú sa rozhodol zaviesť aj v Kongsbergu - 
S. 142 
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◊  Brűnnich, Morten Trane (1737-1827) 
– nórsky prírodovedec – v Kremnici si 
všíma najmä ťažbu zlata – S. 142 
◊ Henckel, Olaf (patril medzi najvýz-
namnejších bádateľov v baníctve 
a hutníctve v 18. storočí) a jeho brat 
Henckel, Georgius - navštívili Kremnicu 
– zúčastnili sa pokusov čistenia rudy 
a výťažkov zo stúp pred amalgamáciou – 
S. 143 

◊ Esmark, Jeans (1763-1839) – nórsky 
vedec – po mineralogickej stránke ho naj-
viac zaujalo okolie Kremnice so zlatonos-
nými žilami – S. 143-144 

 
 

531. Krchnáková, Lucia 
O zdravotnom stave kremnických baníkov 
z historických prameňov banskokomor-
ských lekárov a chirurgov kremnického 
fyzikátu. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 132-139. 
◊ Leichamschneider, Ján Jakub – krem-
nický banský chirurg – S. 132 
◊ Seyfert, Jozef – kremnický banský 
chirurg – S. 132 
◊ Leichamschneider, Jozef (syn Jána 
Jakuba Leichamschneidera) – banský 
chirurg – S. 132 

◊ Zurbrucken, Michal – banský lekár – 
S. 132-135 
◊ Schäffer, Sebastián - komorský chirurg 
- S. 134 
◊ Hirschberg, Filip - chirurg – S. 134-
136 
◊ Koller, Jakub – obhliadač chorých –  
S. 135 
◊ Sailer, Ján Erhard – banský fyzikus – 
S. 136 
◊ Veszelý, Jozef - banský fyzikus –  
S. 136 
◊ Haulík , Rafael – S. 137 
◊ Habermann, Bernard – fyzikus –  
S. 137 
◊ Taiber, Karol – banský chirurg –  
S. 137 
◊ Barlay – S. 137 
◊ Toelg, Viliam – S. 137 
◊ Salava, Ján – S. 137 
 
 

532. Novák, Ján 
Kontakty Kremnice s Európou od konca 
15. do začiatku 19. storočia. 
In: Kremnica : zborník prednášok 
z medzinárodného sympózia pri príležitosti 
500. výročia kodifikácie banského práva 
v Kremnici 17.-19. november 1992 / zost. 
Ján Novák. 
Kremnica : Mestský úrad, 1992.  –  
S. 251-260. 
◊ Paracelsus, Theophrast Bombastus de 
Hohenheim (1493-1541) – humanista, 

zakladateľ tzv. chemiatrie, alebo iatro-
chémie – navštívil Kremnicu niekedy 
v 30. rokoch 16. storočia – S. 254 
◊ Neumann, Gašpar – alchymista, che-
miater, berlínsky profesor – navštívil 
stredoslovenskú banskú oblasť – prav-
depodobne aj Kremnicu – S. 254 
◊ Thurneysen, Leonard (1530-1596) – 
alchimista, chemiater, znalec baníctva 
a hutníctva – stredoslovenskú banskú 
oblasť navštívil asi v r. 1568 – S. 254 
◊ Merin, John – Angličan, iatrochemik 
– navštívil Kremnicu – S. 254 
◊  Mundy, P. – Angličan – v r. 1620 
navštívil bane v stredoslovenskej banskej 
oblasti – S. 254 
◊ Newton, Izák – zaujímal sa aj o bane 
v Kremnici – S. 255 
◊ Maier, Michal – autor diela o uhor-
ských baniach – S. 255 
◊ Becker, Ján Gottfried – učený kodan-
ský lekár – navštívil stredoslovenskú 
banskú oblasť vrátane Kremnice - S. 255 
◊ Bonanus, Ján Prokop Polycarqus – 
Talian, prírodovedec, lekár banských 
miest na Slovensku – S. 256 
◊ Melmius, J. G. – Nemec - sprevádzal  
Jakuba Tollia na jeho ceste v Kremnici – 
bol vrchnosťou poverený osvojiť si krem-
nický technologický proces zhutňovania 
zlata – S. 256 
◊ Tänzel, J. W. – barón – autor dizer-
tačej práce zloženej z troch častí. V prvej 
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časti charakterizuje aj bane na Sloven-
sku, vrátane kremnických – S. 256 
◊ Stampfer, Ján Jozef – od  Dvorskej 
komory vo Viedni dostal za úlohu zistiť 
nedostatky banskej činnosti v stredoslo-
venskej banskej oblasti. Výsledkom tejto 
úlohy je päť správ – S. 256-257 
◊ Brückmann, František Ernest (1696-
1754) – nemecký lekár, polyhistor - v r. 
1724 navštívil stredoslovenskú a výcho-
doslovenskú banskú oblasť. V r. 1727 
vyšlo jeho dvojzväzkové dielo, v ktorom  
opisuje 1500 baní zo štyroch svetadielov. 
Najväčšiu pozornosť v diele venoval ba-
níctvu v banskoštiavnickom, kremnickom 
a banskobystrickom rudnom revíre –  
S. 257 
◊ Schlüter, Krištof Andrej – dozorca 
hút v Dolnom Harci – autor diela 
„Gründlicher Untericht vom Hütte-
Werken“, ktoré napísal podľa správ, 
technických a technologických opisov 
a výkresov hút zo stredoslovenskej 
a východoslovenskej banskej oblasti od 
Krištofa Františka Seidenstickera –  
S. 257 
◊ Seidensticker, Krištof František – v r. 
1722 až 1723 – navštívil stredosloven-
skú a východoslovenskú banskú oblasť 
a je autorom správ, technických a techno-
logických opisov a výkresov hút z tejto 
oblasti – tieto slúžili ako podklad pre 
dielo Krištofa Andreja Schlütera –  

S. 257 
◊ Keyssler, Ján Juraj (1684-1743) – 
nemecký učenec – zavítal do stredoslo-
venskej banskej oblasti v r. 1730. Na 
svojej ceste získal rozsiahly materiál. Je 
autor podrobného cestopisu – S. 257 
◊ Montesquieu, Charles de Secondat 
(1689-1755) – francúzsky vedec – v r. 
1728, pri svojich cestách po Uhorsku, 
navštívil aj banskoštiavnický, kremnický 
a banskobystrický rudný revír. Svoje poz-
natky z tejto cesty zhrnul vo svojich 
dvoch memoároch – S. 257 
◊ barón Imhoff – braunschweigský 
banský kapitán – barón - v r. 1749 a v r. 
1751 na strednom Slovensku podrobne 
prehliadal banské, úpravnícke a hutnícke 
zariadenia. Na základe tejto prehliadky 
vznikli návrhy na zlepšenie činnosti aj 
kremnického baníctva. Väčšinu návrhov 
cisárovná Mária Terézia vydáva svojím 
prípisom zo 16.10.1749 ako príkaz novo-
vymenovanému hlavnému komorskému 
grófovi Jánovi Františkovi Laurenovi – 
S. 258-258 
◊ Jars, Gabriel (1732-1769) – francúz-
sky metalurgický odborník – v r. 1758 
navštívil Kremnicu. Vo svojom diele 
„Voyages metallurgiques“ podal pohľad 
na baníctvo a hutníctvo všade tam, kde 
sa na svojich cestách zastavil – S. 258 
◊ Ferber, Ján Jakub – švédsky učenec – 
autor najrozsiahlejšieho a najzasvätenej-

šieho diela o stredoslovenskom baníctve 
a hutníctve do konca 18. storočia. Toto 
dielo je výsledkom jeho ciest po stredoslo-
venských a východoslovenských baniach 
– S. 258 
◊ Fichtel, Ján E.  (1723-1795) – robil 
geologicko-montanistické a mineralogické 
výskumy v Kremnických vrchoch –  
S. 259 
◊ Hacquet, Baltazár (1739-1815) – 
francúzsky lekár a prírodovedec, ktorý 
uskutočnil dve výskumné cesty po stredo-
slovenskej banskej oblasti. Navštívil aj 
Kremnicu – S. 259 
◊ Sternberg, Joachim – český hutnícky 
odborník – bol na študijnej ceste v stre-
doslovenskej banskej oblasti – S. 259 
◊ Becker, W. G. E. – freiberský banský 
odborník - bol na študijnej ceste v stre-
doslovenskej banskej oblasti – S. 259 
◊ Beudant, Francois Sulpice - profesor 
geológie na univerzite v Sorbonne – oso-
bitnú pozornosť venoval stredoslovenskej 
banskej oblasti, vrátane Kremnice – S. 
259 
◊ Jónas, Jozef (1787-1821) – kustód mi-
neralogických zbierok Národného múzea 
v Pešti – autor monografie topografie mi-
nerálov Uhorska. Táto je výsledkom jeho 
mineralogických výskumov aj v Kremnic-
kých vrchoch – S. 259 
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◊ Pusch, Jerzy B. – poľský geológ – 
v rámci študijnej cesty po Slovensku nav-
štívil aj Kremnicu – S. 259 
 
 

533. Štefánik, Martin 
Uhorské kovy a kremnická komora ako 
predmet záujmu talianskych podnikateľov 
do konca vlády Žigmunda Luxemburské-
ho. 
In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie 
mesta Kremnice : zborník príspevkov 
z medzinárodnej konferencie, konanej 
v Kremnici v dňoch 26. a 27. júna 2007 / 
zost. Daniel Kianička. 
Kremnica : Občianske združenie SOS 
Kremnica, 2007. – S. 93-111. 
◊ Marsigli, Stephanus – bohatý krem-
nický podnikateľ, ktorý financoval spra-
covanie rudy miestnymi ťažiarmi – S. 97 
◊ Rezzinghi, Henlin  – kremnický prí-
sažný - S. 97 
◊ gróf Leopold (alebo Ippolitus, resp. 
Hyppolitus) - kremnický komorský gróf – 
S. 97 
◊ Ľudovít Veľký (syn Karola Róberta) – 
S. 98 
◊ Bardiovci - najväčšia finančná 
inštitúcia vtedajšieho sveta - Florencia – 
S. 97-98 
◊ Frithko (neskôr známy ako Fridrich 
alebo Fridlin Kratzer) - kremnický ko-
morský gróf - budínsky mešťan - S. 98-99 
◊ Scolari, Filippo - Florenťan – kremnic-
ký komorský gróf – S. 102-103 

◊ Bardi, Onofrio z Florencie – krem-
nický komorský gróf – S. 103 
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