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Dejiny ryţovania na Slovensku 

 

      V dejinách Slovenska má baníctvo významnú historickú 
tradíciu. Začiatky baníctva na našom území sa spomínajú uţ v 4. 
storočí pred K.r. v súvislosti s Keltmi. Dodnes existujú z doby 
bronzovej formy na odlievanie bronzových predmetov ako sú dýky, 
ihlice a šperky. Intenzívne sa baníctvo začalo rozvíjať v 12. storočí 
s osídlením nemeckých kolonistov, najmä Sasov po tatárskom 
vpáde (1241). Na miestach nálezísk, kde boli dobré podmienky na 
ťaţbu, s dostatkom dreva a vody pre banskú činnosť, vznikali 
osady. Z banských osád, postupne vyrástli menšie či väčšie mestá. 
Z Nemecka prichádzali noví kolonisti – banskí odborníci, ktorí 
prinášali so sebou i nové ťaţobné postupy, hlbinnú ťaţbu, 
technológie a spôsoby spracovania kovov. Rozvíjal sa obchod – 
zlato, striebro i meď sa vyváţali do rôznych krajín celého sveta. 
Podľa kroník boli drahé kovy zo slovenského územia veľmi kvalitné 
a v zahraničí veľmi ţiadané. Postupom času kvalita kovov klesala 
a baníctvo i remeslá zanikali. Po tejto veľmi intenzívnej banskej 
činnosti zostali v mnohých regiónoch opustené banské diela, 
štôlne a haldy. Prinavrátiť slávu baníckej tradícii na Slovensku 
pomáhajú turisti ako novodobí objavovatelia tajomnej atmosféry 
podzemného dobrodruţstva pri dolovaní zlata a striebra. 
Ryţovanie zlata – je najstarší a zároveň najjednoduchší spôsob 
získavania zlata. Aţ v neskoršom období dochádza k podzemnej 
ťaţbe ako ju poznáme dnes. I dnes sa ryţovanie pouţíva ako 
významná geologická metóda vyhaľadávania ťaţkých minerálov. 
Nazývame ju šlichovanie. 

    Šlichovanie je účinná metóda vyhľadávania nových loţísk 
nerastných surovín. Pri náleze minerálu v riečišti potoka sa 
postupuje nahor proti prúdu a vyhľadáva  sa ďalej v horných 
prítokoch potoka aţ sa narazí na samotné loţisko.  Takto sa 
postupuje uţ niekoľko tisíc rokov. Dodnes princíp a postup je ten 
istý a nezmenil ho ani nástup moderných technológií. Je to 
najrýchlejší a najefektívnejší spôsob vyhľadávania loţísk 
nerastných surovín. Podrobne tieto postupy popísal Georgii 
Agricolae v knihe „ De re metallica libri XII“ ( dvanásť kníh 
o baníctve  a hutníctve) vydaná v Bazileji  (1556). Táto 
renesančná  učebnica baníctva je pokladaná za najstaršiu 
komplexnú učebnicu. Napriek tomu, ţe mnoho technických 
postupov je  dnes uţ prekonaných, ešte  do nedávnej doby bola 
ako učebnica vyuţívaná. Agricola zaloţil tradíciu výchovy 
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banských odborníkov, ku ktorého odkazu sa hlásia i dnešní baníci.  
Je nepochybné, ţe Juraj Agricola napriek tomu, ţe pôsobil 
prevaţne v Jáchymove a v Nemecku, poznal pomery 
v Slovenských baniach veľmi podrobne a tieto popísal vo svojom 
diele.        Autor :  PC 
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30 rokov súťaţného ryţovania na Slovensku 

– ako sme začínali. 

 
 „ V to piatkové júnové popoludnie 
vyvrcholila  v Lomnistej doline na 
juţnej strane Nízkych Tatier 
naozajstná „zlatokopecká“ horúčka. 
Z celej republiky sa tu zišla 
spoločnosť najrôznejšieho razenia 
trampi profesionálni i začínajúci „ 
zlatokopi“  seriózni, vedeckí 
pracovníci, pedagógovia so svojimi 
študentmi i celkom nezainteresovaní 
zvedavci. Päťsto ich rozloţilo svoje 
stany a utáborili  sa pozdĺţ  oboch 
brehov  zlatonosného potoka, aby si  
tu počas víkendových dní vyskúšali 
svoju zručnosť „ zlatokopov“ „  Takto 
nejako začala prvá oficiálna 
mediálna správa v týţdenníku Ţivot  
31 zo dňa 30. júna 1981 o prvom 
súťaţnom ryţovaní zlata na 
Slovensku - Jasenie 81. Prvá súťaţ v ryţovaní  zlata na Slovensku 

sa konala v roku 1981, v júni,   
v Nízkych Tatrách pod 
Chabencom,  v Lomnistej 
doline , nad obcou Jasenie. 
V tej dobe tu v okolí pracoval 
aj geológ RNDr. Miroslav 
Pulec z Geologického ústavu 
Dionýza Štúra, ktorý vyuţíval 
práve túto starú, klasickú 
metódu vyhľadávania 
nerastných surovín, ryţovanie,  
alebo tieţ šlichovanie, ktorú 
v našich súťaţných 
podmienkach stále 
zdokonaľujeme. V začiatkoch 
sa ryţovalo len v brotvanoch 
a v rýţovacej miske – čínsky 
klobúk. Tí najmladší uţ slovo RNDr. Ivan Kriţáni s brotvanom  
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brotvan  ani nepoznajú a o pár rokov aj čínsky klobúk  bude uţ len 
spomienkou. Dnes ich v súťaţiach vytlačili gramoplatne 
a v klasických súťaţiach novotvar kanadská miska, ktorá sa u nás 
nikdy nepouţívala z dôvodu nevhodnosti na typ zlata,  ktoré sa 
u nás nachádza. V praktickej geologickej praxi má však i dnes 
brotvan a čínsky klobúk nezastupiteľnú úlohu a nevytlačí ho ţiadna 
gramoplatňa. 
S klasickým ryţovacím náradím sme  sa stretli prvý krát   na 
strednej Geologicko baníckej škole v Sp. N.Vsi, kde sme v rámci 
šlichovej prospekcie hľadali náleziska zlata v Kremnickom okolí. 
Bolo to práve v rámci odbornej praxe, kde nás ţiakov, 
v rýchlokurze ryţovania naučil točiť  miskou náš profesor Vlasto 
Potančok a potom vo vyšších ročníkoch  odbornej praxi RNDr. 

Kriţáni Ivan. V rámci praxe  sme sa museli zúčastniť i súťaţe.  
Súťaţilo voľne v potoku a bolo to také prirodzenejšie a nie ako 
dnes v „škatuliach“ ryţovacích boxoch.  Súťaţ na tu dobu mala 
okrem mimoriadnej atraktívnosti i celospoločenský prínos, bola 
jednou zo súčasti geologického výskumu. Zároveň mala výukovú 
formu pre pracovníkov geologického prieskumu. Súťaţilo sa 
v hlavných kategóriách profesionáli a amatéri. Profesionáli boli 

Víťaz RNDr. Jozef Határ, CSc   
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geológovia a študenti geológie a baníctva či uţ zo stredných škôl 
z Přibrami  alebo Spiškej Novej Vsi a z vysokých škôl v Prahe 
a Bratislave.   

Kaţdý súťaţiaci dostal vrecúško piesku (jednu banícku lopatu cca 
3kg) , kartičku s čiernym terčíkom a lepiacou páskou na nalepenie 
zlatiniek. Časový limit bol 15 minút. Víťazom bol Jozef Hatar 
z GUDŠ keď našiel 5 zlatiniek za 3,5 minúty. Na tú dobu to bol 
neobvyklý čas. Víťaz svetového šampionátu vo Fínskom 
Tankavaare Aarre Rytkonen mal pri 10 kg objeme vrecka čas 7 
minút. Veľmi náročná bola voľná súťaţ. Úlohou súťaţiaceho bolo 
kdekoľvek nad ryţoviskom smerom proti prúdu v časovom limite 35 
minút nájsť prírodne zlato a vykolíkovať svoj claim.  Aj tu dokázal J. 
Hatar svoju profesionalitu.  V súťaţi druţstiev zvíťazila trojica 
z prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Súťaţ za naj 
originálnejší odev vyhral Zdeněk Petřek z Příbrami. Súťaţiaci na 
štvrtom mieste si odniesli cenu útechy – ţivú myš. Ani ostatní 
súťaţiaci neodchádzali naprázdno. Kaţdý si odniesol originálnu 
cechovú listinu - prijatie do cechu zlatokopeckého.  Tu sa uvádzalo 
ako sa má kaţdý zlatokop chovať. Medzi činnosti, ktoré mu boli 
zakazované okrem ruvania sa, klania , kocky hrať a pod bol i zákaz 
prekríţiť si nohy. Na  bezpečnosť a dodrţiavanie podmienok 
dohliadal šerif. Na kaţdej súťaţi bola vztýčená šibenica, ktorá 
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súťaţiacim bola mementom. Súťaţiaci, ktorí boli mierne 
spoločensky unavení mali vţdy k dispozícii fúriky označené 
červeným kríţom, na ktorom ich mohol kamarát bezplatne odviesť 
do stanu. Tieto dobré zvyky postupne s profesionalizáciou súťaţí 
vymizli. 
Súťaţ sa skončila veľkým táborákom a krásnymi záţitkami. 

 
Autor  Vladimír Vaník,  
           Peter Cengel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. Miroslav Pulec a jeho  archelogický 
nález ryţovacej misky niekoľko sto rokov 

starý 

Rýchlokurz  
 Vlasta Potančoka a  
jeho ţiakov SPŠB  v  
Spišskej  Novej Vsi  

Vaník, Cengel, Ilem (Vojtek), 
Kabo (Kapsdorfer), Lexo 
(Neština) ,  
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Majstrovstvá 
Slovenskej  a Českej 

republiky  
v ryţovaní zlata 

Zlatá Baňa 2011 
 

      V dňoch 22. – 24. júla 2011 
sa v nádhernom prostredí 
Slanských vrchov v Zlatej Bani uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej 
a Českej republiky v ryţovaní zlata (aj ako Zlatá Baňa - 12. ročník). 
Súťaţ organizovala Slovenská asociácia zlatokopov, Klub 
zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach a obec 
Zlatá Baňa.  Zlatokopecké súťaţe tu stále prebiehajú na rovnakom 
mieste a tradíciu sme zachovali aj pri týchto majstrovstvách. 
      Všetky informácie o súťaţi boli dostupné na internetovej 
stránke obce Zlatá Baňa, spolu s registračným formulárom a 
pozvánkou, spracovanou vo viacerých jazykoch (slovensky, 
anglicky, nemecky). Pripravili sme mapu areálu a okolia súťaţe, 
vypracovali logo, plagát, pamätné listy, zabezpečili medaily, 
odznaky a tašky s propagačným materiálom pre súťaţiacich.   

 
      V pondelok poobede sme postupne začali s prácami v areáli 
súťaţe, postavil sa stanový tábor, parkoviská, pripravila časomiera, 
stanovište hlavného rozhodcu, osadili sme claimy, orientačné 
a informačné tabule, realizovalo sa oplotenie a osvetlenie celého 
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areálu, vyvesili sme štátne vlajky, umiestnili lavičky, doviezol sa 
štrk cca 12 ton. Zabezpečené boli aj hygienické zariadenia, WC 
a pitná voda. V troch claimoch prebiehala počas celej súťaţe škola 
ryţovania zlata pre začiatočníkov.   

 
    Súťaţiaci sa mohli zaregistrovať v piatich oficiálnych (Juniori, 
Ţeny, Muţi, Veteráni, 3-členné druţstvá) a neoficiálnych 
kategóriách (Deti, Amatéri-ţeny, Amatéri-muţi, 2-členné druţstvá, 
5-členné druţstvá) a v troch voľných-zábavných (Tradičná panvica, 
Nočné ryţovanie, Jack Pot). Predpokladali sme účasť okolo 150 
zlatokopov, celkovo sa zaregistrovalo 108 súťaţiacich. Zo 
slovenských klubov a cechov sa zúčastnilo 69 zlatokopov, z  
Českej republiky 18,  Poľska 16, Rakúska 4 a Nemecka 1. Všetci 
zaregistrovaní účastníci majstrovstiev dostali pamätný list, odznak 
s logom súťaţe a tašku s propagačným materiálom. Počasie nám 
veľmi neprialo, častý dáţď a prehánky, mali vplyv aj v niţšej 
registrácii pretekárov a menšej návštevnosti účastníkov súťaţe. 
Slávnostné otvorenie majstrovstiev sa konalo v piatok 
v poobedňajších hodinách. 
      Riaditeľom súťaţe bol Dušan Demčák, hlavným rozhodcom 
František Verbich, časomieru mal na starosti Richard Kaňa III. 
Vedúcim ryţovacích clajmov bol Pavol Diladi a rozhodcom pre 
počítanie zlata Miroslav Nagy. Pavel Bačo mal dohľad nad 
súťaţným materiálom, Vladimír Vaník nad ampulkami. Údaje 
spracovával David Demčák a štartér súťaţí bol ako obvykle Peter 
Cengel. Nad štartovnými číslami dozerala a inštruktáţ pred štartom 
podávala Helena Reţná. Hlavným porotcom bola Daniela Múčková 



 

12 

a členmi poroty Veronika Štědrá, Richard Kaňa II, Ľubomír Stašík 
a Šárka Melmuková. Priebeh všetkých súťaţných kôl snímala 
kamera, umiestnená v priestore časomiery. 
 
      Jednotlivé kategórie boli zastúpené nasledovne: muţi – 49 
súťaţiacich (Slovensko 29, Česká republika 9, Poľsko 7, Rakúsko 
3 a Nemecko 1). V tejto kategórii prebehli tri štvrťfinálové kolá 
a dve semifinálové. Do finále postúpilo 20 zlatokopov 
a najúspešnejší bol Leo Deinhofer (A), Jozef Kollár (SK) 
a František Dobravský (SK). V kat. ţien súťaţilo 22 zlatokopiek 
(Slovensko 16, Česká republika 3, Poľsko 2, Rakúsko 1) v dvoch 
semifinálových kolách. Vo finále mala najviac šťastia Hilde 
Deinhoferova (A), Helena Reţná (SK) a Jarmila Kaňová (SK). 
Juniorov súťaţilo 6 (Slovensko 4, Česká republika 2). Najviac sa 
darilo Zuzane Diladiovej (SK), Ivanovi Kozákovi a Paule 
Demčákovej (SK). Jedno semifinálové kolo mala kat. veteránov, 
kde sa zaregistrovalo 7 zlatokopov (Slovensko 2, Česká rep. 1, 
Poľsko 2, Rakúsko 2). Najlepší boli vo finálovom kole Robert 
Polzer (A), Erich Baron (A) a Villiam Kollár (SK). Trojčlenné 
druţstvá v počte 15. (Slovensko 10, česká rep. 2, Poľsko 2 
a Rakúsko 1) súťaţili v jednom semifinálovom kole. Vo finále boli 
najúspešnejší DVD Prievidza (SK), Austriagold (A) a Trojstopári 
(SK).  

 
 
 V neoficiálnych kategóriách súťaţilo v kat. deti - 6 (Slovensko 4 
a Česká rep. 2). Najviac sa darilo Xaverovi Oleksikovi (SK), 
Jakubovi Jansovi (ČR) a Terezke Melmukovej (ČR). Z amatérov 
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muţov a ţien sa zaregistrovalo 13 súťaţiacich (Slovensko 7, česká 
rep. 1, Poľsko 5). Najlepší boli Anna Dziubinska (PL), Tomáš 
Pavkeje (ČR) a Martyna Rorat (PL). Dvojčlenné druţstvá mali 
zastúpenie 28 dvojicami (Slovensko 15, Česká rep. 6, Poľsko 5, 
Rakúsko 2) a súťaţili v dvoch semifinálových kolách. 
Najúspešnejšie boli vo finále druţstvá Dţugy (SK), Oslany (SK) 
a Viennagold (A). Sedem druţstiev súťaţilo v kat. päťčlenných 
druţstiev (Slovensko 4, Poľsko 2 a Rakúsko 1). Najlepší bol 
Nároďák (SK), Akí sme, takí sme a Aurum Trenčín. Početne bola 
zastúpená kat. tradičná panvica, kde súťaţilo aţ 38 zlatokopov 
(Slovensko 19, Česká rep. 10, Poľsko 5, Rakúsko 4) v dvoch 
semifinálových kolách. Vo finále boli najrýchlejší Leo Deinhofer (A), 
Helena Reţná (SK) a Richard Kaňa II (SK).  

 
      Zaujímavou a netradičnou kategóriou, ktorá sa uskutočnila 
v Zlatej Bani po prvý krát bolo nočné ryţovanie pri svetle fakle, kde 
sa zaregistrovalo 17 súťaţiacich (Slovensko 6, Poľsko 8, Rakúsko 
3). Pre niektorých to bolo dosť náročné, no iní to zvládli výborne 
a vyryţovali všetkých 10 zlatiniek. Najlepší zrak a postreh mali 
Jozef Kollár (SK), Leo Deinhofer (A) a Martina Murzová (SK). 
      Po finálových kolách sa uskutočnilo ešte jedno superfinálové 
kolo, zloţené z prvých štyroch zlatokopov z kategórie detí, 
juniorov, muţov, ţien a veteránov. Najúspešnejší boli zlatokopi 
z Rakúska - Leo Deinhofer, Erich Baron a Hilde Deinhoferová.   
     Členovia Klubu zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v  
Košiciach sa v  kategórii tradičná panvica umiestnili na 5. a 8. 
mieste a v kategórii muţov na 6. mieste. Počas priebehu 
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majstrovstiev si návštevníci mohli v priestoroch obecného úradu 
pozrieť výstavy – História súťaţí ryţovania zlata v Zlatej Bani, 
minerály Zlatej Bane a Dubníka, artefakty zo Strednej doby 
bronzovej – Otomanskej kultúry. Posterové prezentácie nám 
priblíţili loţisko Zlatá Baňa a výskyty zlata vo flyši.  
      Počas celej súťaţe nebol podaný ţiadny protest zo strany 
súťaţiacich na priebeh súťaţe. Súťaţ bola dobre zorganizovaná a 
prebehla bez komplikácií. 

Strava a občerstvenie boli na úrovni, ktorú si súťaţiaci aj 
návštevníci pochvaľovali.  
      Celú súťaţ sprevádzali rôzne druhy akcií, vystúpenia 
hudobných a tanečných skupín (Bumerang, Merlin-Írske tance, 
Kompania Country Rider, Zlatobančan) súborov, spevákov (Katka 
Koščová, DJ Steve) a country bál. Počas soboty a nedele 
prebiehal aj Slovensko-Poľský jarmok, kde svoje ľudové tradície 
a folklór prezentovalo asi 40 účastníkov z poľského Tarnowca. 
V nedeľu po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien sa uskutočnila 
rekonštrukcia bojov z čias 2. svetovej vojny medzi partizánmi 
a Wehrmachtom v podaní členov klubov vojenskej histórie 
Čapajev. 
      Počas celých majstrovstiev bolo v jednotlivých kategóriách 
vloţených do vedier so štrkom celkom 3986 ks zlatiniek z toho 
súťaţiaci pri ryţovaní v claimoch postrácali 790 ks zlatiniek. 
V rámci školy ryţovania bolo pouţitých 435 ks zlatiniek. 

      Najviac zlatiniek 
postrácali zlatokopi vo 
finálovom kole 
kategórie Tradičná 
panvica, aţ 99 ks 
z celkového počtu 280 
ks vloţených. 
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Najmenej zlatiniek stratili vo finálovom kole veteráni, len 8 ks z 84 
ks vloţených.  

      Ďakujeme všetkým sponzorom a menovite predovšetkým – 
Kremnica GOLD, GEO-TECHNIC Consulting s.r.o., Baník s.r.o. 
Poproč, BELLMIN s.r.o., Briliant, Liftex, Lesy SR OZ Prešov, J. 
Maskaľ Holding Šperky, bez ktorých by sa toto podujatie bolo 
ťaţko uskutočnilo.  
      Poďakovanie za obetavú pomoc počas príprav a v priebehu 
súťaţe patrí aj mládeţi z farnosti sv. Matejě Praha 6 – Dejvice 

a samozrejme občanom obce Zlatá Baňa, nezamestnaným 
pracujúcim na aktivačných prácach, ako aj poslancom a starostovi 
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obce vrátane zamestnancov OcÚ. Občania Zlatej Bane a mládeţ 
sa spolupodieľali na príprave niekoľko dní ba aţ týţdňov. Nielen na 
príprave materiálového zabezpečenia pretekov, ale aj na príprave 
stanových táborov, parkovísk, značenia v obci ale aj mimo obce.  
      Poďakovanie patrí aj ALFI KLUB – Jozef Florek, ktorý pripravil 
stanový tábor, sprchy a zabezpečoval stravu a ubytovanie. Stravu 
a občerstvenie zabezpečoval aj Karol Girgoško v miestnom 
pohostinstve a Penzión HARMONIA – Peter Roman podávali 
počas celých pretekov varenú stravu a pizzu. 
      Starosta obce Driteč z ČR – partnerská obec obce Zlatá Baňa 
obohatil akciu špecialitou – pečeným prasaťom (3 ks), ktoré 
spestrilo a obohatilo chúťky všetkých gurmánov.  
 

 
 
      Ďakujeme všetkým členom Klubu zlatokopov pri VSM 
v Košiciach, Slovenskej asociácii zlatokopov a kaţdému, kto 
akýmkoľvek spôsobom pomohol a prispel k dobrému priebehu 
celých majstrovstiev. 
autor Stanislav Levendovský.  
 
Viac na : www.zlatabana.sk  
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             Majstrovstvá SR a ČR – Zlatá Baňa 2011 
                    Výsledky jednotlivých kategórií 
 

 
Juniori                                                               Počet zlatiniek: 12 
 

Poradie Štart. č. Meno a priezvisko Čas Vyr. zl. Trest. m. Cel.čas 

1. 6 Zuzana Diladiová 2,45 12 0 2,45 

2. 1 Ivan Kozák 2,53 11 3 5,53 

3. 3 Paula Demčáková 5,57 11 3 8,57 

 
 
Ţeny                Počet zlatiniek: 12 
 

Poradie Štart. č. Meno a priezvisko Čas  Vyr. zl.  Trest.m. Cel. čas 

1. 11 Hilde Deinhofer 1,56 12 0 1,56 

2. 9 Helena Reţná 2,26 12 0 2,26 

3. 20 Jarmila Kaňová 5,01 12 0 5,01 

 
 
Muţi                                                                   Počet zlatiniek: 11 
 

Poradie Štart. č. Meno a priezvisko Čas Vyr. zl. Trest. m. Cel. čas 

1. 5 Leo Deinhofer 1,19 11 0 1,19 

2. 10 Jozef Kollár 1,55 11 0 1,55 

3. 2 František Dobravský 2,14 11 0 2,14 

 
 
Veteráni                                                             Počet zlatiniek: 12 
 

Poradie Štart. č. Meno a priezvisko Čas Vyr. zl. Trest. m.  Cel. čas 

1. 7 Robert Polzer 2,41 12 0 2,41 

2. 2 Erich Baron 2,01 11 3 5,01 

3. 5 Viliam Kollár 2,34 11 3 5,34 

 
 
Trojčlenné druţstvá                                         Počet zlatiniek: 15 
 

Poradie Štart. č. Názov druţstva Čas Vyr. zl. Trest. m. Cel. čas 

1. 9 DVD Prievidza 6,49 15 0 6,49 

2. 6 Austriagold 5,57 14 3 8,57 

3. 15 Trojstopári 6,42 13 6 12,42 
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Deti                                                                     Počet zlatiniek: 6 
 

Poradie Štart. č. Meno a priezvisko Čas Vyr. zl. Trest. m. Cel. čas 

1. 1 Xavér Oleksik 3,06 6 0 3,06 

2. 2 Jakub Jansa 4,12 6 0 4,12 

3. 3 Terezie Melmuková 5,12 6 0 5,12 

 
 
Amatéri                                                              Počet zlatiniek: 9 
 

Poradie Štart. č. Meno a priezvisko Čas Vyr. zl. Trest. m.  Cel. čas 

1. 3 Anna Dziubinska 2,46 9 0 2,46 

2. 4 Tomáš Pavkeje 3,09 9 0 3,09 

3. 8 Martyna Rorat 4,45 9 0 4,45 

 
 
Dvojčlenné druţstvá                                        Počet zlatiniek: 13 
 

Poradie Štart. č. Názov druţstva Čas Vyr. zl. Trest. m. Cel. čas 

1. 6 Dţugy 4,06 13 0 4,06 

2. 7 Oslany 4,08 13 0 4,08 

3. 14 Viennagold 4,35 13 0 4,35 

 
 
Päťčlenné druţstvá                                          Počet zlatiniek: 18 
 

Poradie Štart. č. Názov druţstva Čas Vyr. zl. Trest. m. Cel. čas 

1. 2 Nároďák 9,54 16 6 15,54 

2. 4 Akí sme, takí sme 13,52 17 3  16,52 

3. 3 Aurum Trenčín 10,27 15 9  19,27 

 
 
Tradičná panvica                                              Počet zlatiniek: 14 
 

Poradie Štart. č. Meno a priezvisko Čas Vyr. zl. Trest. m. Cel. čas 

1. 17 Leo Deinhofer 3,21 14 0 2,45 

2. 12 Helena Reţná 5,04 13 3 5,53 

3. 9 Richard Kaňa II. 4,08 12 6 8,57 
 
 
 
 
 
 

Nočné ryţovanie                                               Počet zlatiniek: 10 
 

Poradie Štart. č. Meno a priezvisko Čas Vyr. zl. Trest. m. Cel. čas 

1. 1 Jozef Kollár 1,45 10 0 1,45 

2. 8 Leo Deinhofer 2,03 9 3 5,03 

3. 3 Martina Murzová 5,17 10 0 5,17 
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Po deviatich rokoch znova   na ďalekom 
východe... 

( Jak namyšleni Trenčane na výhod prišli a šicko vilogali  - 
poznámka editora) 
 
Majstrovstvá Slovenskej republiky a Českej republiky 2011 

22. aţ 24. júla 2011, Zlatá Baňa, Slovensko     
 
 

   Ak niektorí očakávajú hodnotenie organizácie majstrovstiev 
republiky, tak budú sklamaní , všetko som uţ povedal ústne a 
nebudem sa opakovať. Z organizačného teamu by som však chcel 
vyzdvihnúť jednu osobu, ktorá zabezpečila seriózne ubytovanie a 
bola vţdy nápomocná nám vyjsť v ústrety, a tou Peťo Cengel.  

 
Počasie, a to nielen na východe bolo uţ aj pre zlatokopov 
neznesiteľne spršané. Bivakovať na vyhradených lúkach bolo 
nemysliteľné. Všetko bolo podmočené. Peťo vybudoval, tzv. VIP 
zónu pri pamätníku vedľa školy, kde sme väčšina zmestili. Bolo to 
síce v strede dediny oproti krčme, ale vďaka za ten flek. Ak si 
niekto chce predstaviť, ako bola zem podmočená, tak jasným 
dôkazom toho bolo, ţe pri silnejšom vetre nám vytrhávalo kolíky 
s premočenej zeme.  

Trenčania čumia na východňarský zázrak  na Sivej Brade (pe) 
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    Zrejme aj počasie malo za následok niţšiu účasť na tomto 
podujatí, keď s porovnaní s ostatnými ročníkmi, a to sa 
majstrovstiev republiky zúčastňujem pravidelne od roku 1993, bola 
najniţšia. Ale na druhej strane menej ľudí, menej starostí. Záštitu 
nad samotnou súťaţou prevzala Slovenská asociácia zlatokopov. 
Podľa môjho názoru nie je samotnej súťaţe čo vytknúť. Do 
organizácie sa zapojil kaţdý, či uţ počas celej súťaţe, alebo ako 
záskok, ak bolo chýbali ľudia na časomieru. Z nášho Cechu sa 
zúčastnilo zdravé jadro, ktoré sa snaţí chodiť aj na regionálne 
súťaţe konané na Slovensku. Menovite Helenka, Mišča, Toronto, 
Marek a Joe-Joe. Samozrejme nemohol chýbať ani Miro s 
Klaudiou. čo sa týka medailových umiestnení, tak najviac medailí z 
nášho Cechu si odviezla Helenka, ktorá bola kapitánka 
bronzového 5-členného cechového teamu a okrem toho vybojovala 
i dve strieborné medaile v kategórii ţien a klasickej panvici. 
     Cechový team v zloţení Helenka, Mišča, Marko, Toronto a Joe-
Joe si, ako som uţ naznačil odviezol bronzové medaile. Mišča v 
kategórii ţien a Joe-Joe v kategórii klasická panvica by potrebovali 
trošku viacej šťastíčka, keď skončili na najhoršom tzv. 
"zemiakovom" mieste. V finále kategórii muţov sme mali len 
zástupcu len v podobe Toronta, ktorému sa tento rok obzvlášť darí, 
a tu získal celkovom ôsme miesto. Po štyroch upršaných dňoch 
sme boli skutočne radi, ţe sadáme do aut a idem domov. Uvidíme 
ktorý z nás to "šalené" počasie odleţí.         
      
    autor Joe – Joe 

 

Spišská karbidka 

(Ryţovanie protichemickej jednotky  (pe)) 

 
Organizátor Podtatranský klub zlatokopov v termíne 07.05.2011 

uskutočnil 12 ročnik Spišskej karbidky. Súťaţiacích umiestnil 

v Novoveskej  Hute  na FarmárSKI dvore. Pitivo a jedivo mala na 

starosti  Boţena a Humusák obaja pôvodom z  Podtatranského 

klubu zlatokopov. Počet súťaţiacich bol 48. Organizátori pripravili i 

sprievodný program a to školu ryţovania zlata. 

 

Výsledky ( kategória / počet zúčastnených / ocenení ): 
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Muţi (23): 1. Ján Džugan, 2. František Dobravský, 3. Ľubomír 

Stašik 

Ţeny (11): 1. Daniela Múčková, 2. Vladimíra Oleksíková, 3. Renáta 

Kocúrová 

Juniori (3): 1. Matej Adamec, 2. Denis Heleš, 3. Alžbeta 

Barbuščáková 

Trojčlenné druţstvá (7): 1. Prievidza, 2. Stopári, 3. Mikabo 

Deti (7): 1. Tamara Dobravská, 2. Jakub Blišťan, 3. Martin Girgaš 

Amatéri (4): 1 Teodor Hanzok, 2. Ivan Sýkora, 3. Ľudmila 

Hanzoková 

Veteráni (4): 1. Viliam Kollár, 2. Božena Jancková, 3. Anton Suchý 

Netradičné súťaţe ( súťaţ / počet zúčastnených / ocenení):  

FarmárSKI fľuder (18): 1. Miroslav Nagy, 2. Ján Džugan, 3. Viliam 

Kollár 

Súťažilo sa pod kamenným splavom (fľuder) v prudkej vode.    

Zadym nad bandžurom (14): 1. Daniela Múčková, 2. Anna 

Verbichová, 3. Miroslav Nagy 

Počas šlichovej prospekcie bolo v Levočských vrchoch vo 
vrcholových častiach potokov často málo vody a tak si prospektor 
musel vybudovať malú prehrádzku (bandţur) a chvíľku čakať, kým 
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mu do nej natečie voda, čo trvalo minimálne do vyfajčenia jednej 
cigarety. 
Fukushima surprise (10): 1. Miroslav Kapsdorfer, 2. Peter Cengel, 

3. Richard Kaňa III. 

Súťaţ bola zaradená ako reakcia na zvýšenú radiáciu vo 
Fukushime. Súťaţilo sa v protichemických oblekoch, v rukaviciach 
a s rúškami na tvári.             Autor Ľuboš Stašík 
 

 
 
 
 

Kremnická zlatinka 2011 
Ako sa Kubko hľadal Maťka – 

(pe) 

4. jún 2011, Ihráč, Slovensko 
 
 

      Najhoršie pre admina je písať 
kaţdý rok o súťaţných akciách na 
Slovensku, ktoré sa opakujú so 
ţeleznou pravidelnosťou. Hlavne 

   Protichemická jednotka ryţuje zlato (pe) 
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vtedy, keď sa jedná o dobrú akciu s veľkou dávkou humoru. To sa 
bezprostredne týka Kremnickej zlatinky. 
Hneď po príchode na Ihráč ma prekvapili kamaráti s Prievidze, 
ktorý mi dodatočne pogratulovali k narodeninám a obdrţal som 
veľmi peknú a chutnú zlatokopeckú tortu. Bol som veľmi milo 
prekvapený.  
   Hneď potom začala registrácia do jednotlivých súťaţí a jedna z 
nich bola tzv. tajná s názvom "Kto s kým". Kaţdý prihlásený si 
vylosoval s klobúka meno, nejakej filmovej postavičky. Princíp bol 
v tom, ţe sa vţdy jednalo o dvojicu známych postavičiek. Napr. 
Marco-Pólo si vytiahol ONURA a uţ len čakal, kto ţe to bude 
ŠEHEREZÁDA (Mirka). Bolo zaujímavé sledovať, ako  

 
niektorí netrpezlivo čakajú na svoju spárovanú postavičku. Helenka 
(Harry Potter) dostala Maţa (Hermiona), Bobek (Toronto) spoznal 
Boba (Renča). Veľký úspech mala dvojica Kubko (Ondro Komora) 
a Maťko (Joe-Joe). Súťaţiaci mali svoje prezývky napísané na 
lepivých obväzoch a muţi to mali nalepené priamo na holých 
prsiach. Čomu sa najviac tešila Dada, ktorá ich s radosťou po 
skončení súťaţe depilovala. Podstatou súťaţe bolo to, ţe 
jednotlivé dvojice mali páskou zlepenú jednu ruku a museli 
synchrónne ryţovať, kaţdý na svojej panvici. Pri tejto súťaţe bolo 
skutočne kopec srandy. Najmä pri nasýpaní materiálu na panvicu. 
Česť cechu nakoniec pri preberaní medailí zachránila Helenka, 
ktorá s Maţom obsadila tretie miesto.  

Ako Bob Bobka hľadal (pe) 
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Ostatné súťaţe uţ bola tzv. klasika: juniori, ţeny, muţi, trojčlenné 
teamy. Jediné čo bolo premenlivé bolo počasie. V doobedňajších 
hodinách bolo veľmi horúco. Potom prišli búrky z tepla, čo nám 
však nevadilo, nakoľko sa príjemne ochladilo. Veľmi príjemná bola 
voda v jazere, kde sa po niekoľkých rokoch znova dalo kúpať. 
Preto bola táto moţnosť vyuţitá i pre okúpanie víťazov. Boli to 
znova tí istí ako na Spišskej karbidke (Dana a Dţugy). Preto bolo 
potrebné im schladiť ambície na prípadné ďalšie víťazstvá. 
Tento rok sa obzvlášť darí Torontovi, ktorý po úspechu z 
Weigelsdorfu bol znova na stupienku víťazov, keď obsadil v 
kategórií muţov striebornú priečku. Ak bude ďalej pokračovať, tak 
v Hodruši na neho čaká zlato.  
Neodpustím si však jednu výtku a tou je absencia súťaţe na 
kanadských miskách. V tejto kategórii by chcelo viac trénovať 
nakoľko je to uţ štandardná súťaţ oficiálna súťaţ a to nielen na 
majstrovstvách sveta. 
 Napriek tejto drobnosti patrí stále Kremnická zlatinka medzi 
kvalitné súťaţe a vţdy je dôvod sa na nej zúčastniť.  
 
 autor Joe – Joe 
 
 
 

Zlatá Hodruša 2011 
 

Otvorené majstrovstvá Hodrušskej doliny a priľahlého 
vesmíru v ryţovaní zlata 

 
Váţení priatelia zlatokopi, pri písaní týchto riadkov je síce za 

oknami slabých -11°C a myseľ nám behá  skôr na lyţovanie či iné 
zimné radovánky, patrí sa však aspoň pár riadkami informovať 
v našej zlatokopeckej ročenke aj o najstaršom súťaţnom 
zlatokopeckom podujatí na Slovensku a to uţ ani neviem o koľkom 
jej ročníku konanom v sobotu 2. júla 2011. 
    Uţ druhýkrát za sebou sme sa pri jej organizovaní riadili novými 
zásadami. Podujatie sa konalo v staronovom príjemnom prostredí 
na brehoch Dolnohodrušského tajchu v blízkosti len nedávno 
postavenej chaty s reštauráciou Hodruša. Samotné súťaţe sa 
uskutočnili  v jednej kategórii (ľudia, teda ţeny aj muţi spolu) 
dvojkolovo na troch druhoch ryţovacích panvíc a to čínsky klobúk, 
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kanadská panvica a gramofónová platňa s tým, ţe všetky časy sa 
sčítali a na tom základe bolo stanovené celkové poradie.  
Tohto ročníka sa zúčastnilo 39 súťaţiacich zlatokopov. 
V porovnaní s týmto podujatím konaným v 90-tých rokoch  
minulého storočia je to ţalostne málo, ale s ohľadom na celkový 
útlm súťaţného ryţovania zlata a relatívnu komplikovanosť 
tunajších pravidiel myslím, ţe bol počet tak akurát. Pre 
zaujímavosť a moţnosť porovnania uvádzam celkovú výsledkovú 
listinu.  
Zlatá Hodruša 2011, celková výsledková listina 

 
Poradie Meno     Celk. 

čas, 
min. 

  Poradie Meno    
 Celk. 

čas, min. 

1.  Ondrej Krajči 19,35   21. Eduard Filo 36,23 

2.  Jozef Reţný 20,25   22. Janka Sýkorová 36,32 

3.  Viliam Kollár 23,56   23. Marek Tibenský 37,02 

4.  Mirka Dobravská 24,05   24. Šoňa Kriţániová 37,34 

5.  Barbora 
Dobravská 

24,36 
  25. Matej Adamec 

38,15 

6.  Vladimíra 
Oleksíková 

24,54 
  26. Richard Kaňa III. 

39,07 

7. Ondrej Komora 25,25   27. Ján Dţugan 41,22 

8. Franťišek Verbich 26,23   28. Marek Michalec                         41,56 

9. Vilma 
Povaţanová 

27,01 
  29. Renata 

Kocúrová 
42,2 

10. Štefan Barbuščák 28,01   30. Karsten Ivan 42,48 

11. František 
Dobravský 

28,14 
  31. Stano Goga 

46,51 

12. Miroslav Nagy 29,45   32. Martina Murzová 49,23 

13. Helena Reţná 29,51   33. Tomáš Pavkeje 50,23 

14. Richard Kaňa II. 30,13   34. Edo Bača 53,29 

15. Anna Verbichová 33,46   35. Xaver Oleksík 59,47 

16. Andrea Cenková 
34,21 

  36. Rudolf Depeš  
...............  

17. Daniela 
Prcúchová 

34,26 
  37. Barbora 

Slamková 
 

...............  

18. Danka Múčková 
34,41 

  38. Henrich Ťaţký  
...............  

19. Marián Boršódy 
35,13 

  39. Katka Nehézová  
...............  

20. Miroslav 
Kapsdorfer 

35,24 
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Budúci ročník Zlatá Hodruša 2012 sa uskutoční na tom istom 

mieste ako predchádzajúce dva ročníky teda na brehoch 
Dolnohodrušského tajchu. S ohľadom na pomernú náročnosť 
súťaţe, a to ako pre súťaţiacich tak aj organizátorov sme sa po 
dohovore s vedením SAZ rozhodli organizovať súťaţe po dobu 
dvoch dní a to sobotu a nedeľu 14. a 15. júla. Súťaţ na troch 
základných typoch panvíc súťaţiacich zlatokopov upútala preto ju 
zachováme aj pre tento ročník podujatia. Novinkou bude 
superfinále, do ktorého postúpi 10 najúspešnejších zlatokopov po 
základnej časti (tri dvojkolá). Superfinále bude pozostávať zo 
súťaţe na troch panviciach bezprostredne za sebou, pričom 
dosiahnutý výsledný čas bude pripočítaný k sumárnemu času zo 
základnej časti. Na tom základe sa stanoví celkové poradie 
podujatia. Za hodrušských zlatokopov sa na stretnutie s vami na 
Zlatej Hodruši 2012 teší  

 
                                                                                                                       

Autor Rišo Kaňa II. 
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MOŠTENICA 6.-7.8.2011 
Ako Joe-Joe a Peter pol zlatinky vyryţovali  

 
Začiatkom druhej polovice prázdnin sa v Moštenickej doline, 

pri Moštenickom potoku po druhý krát konala zlatokopecká súťaţ 
usporiadaná Banskobystrickým cechom zlatokopeckým. Z malého 
počtu členov cechu, ktorých je v súčasnosti desať, mohlo aktívne 
zapojiť sily do prípravy a priebehu súťaţe päť. Prípravu od začiatku 
sprevádzali problémy. V piatok o siedmej večer definitívne 
vypovedalo sluţbu čerpadlo na vodu. Uţ sa stmievalo, 
pričom polovica claimov bolo naplnená len do jednej tretiny. 
Chlapci z obce, ktorí nám mali pomôcť s nosením vody vo vedrách 
z potoka, však uţ boli ovplyvnení neznámou čírou tekutinou 
podobnou vode. Po tme v potoku so strmým brehom to smrdelo 
problémami. Ráno na všeobecný údiv boli claimy plné vody. Ako 
som neskôr zistil, Roman Knopp, člen BB CZ celú noc sám 
s čelovou lampou na hlave nosil vodu z potoka vo vedrách. Za toto 
mu musíme byť všetci vďační, ţe vôbec bolo v čom ryţovať zlato. 
Tu ešte musím pripomenúť, ţe po dlhom čase spojili Bystričania 
svoje sily, keď sa do prípravy a pomoci so súťaţou aktívne zapojil 
Ľubo Dobrota z Kráľovského cechu zlatokopeckého.  

Samotná súťaţ uţ prebiehala bez problémov za krásneho 
slnečného počasia. V rozhodcovských postoch sa striedali viacerí 
prítomní členovia asociácie a Nevada sa zhostil úlohy 
konferenciéra. Zmerať si sily v súťaţnom ryţovaní zlata prišlo 50 
súťaţiacich. Z toho najviac bolo muţov – 24. Druhú veľkú skupinu 
tvorili juniori, ktorých bolo 14. Ţien bolo len 9, ale aj tak svojou 
prítomnosťou výrazne skrášlili priebeh súťaţe. Vytvorili sme aj 
štvrtú skupinu veteránov nazvanú Vegetariáni, kde boli traja 
súťaţiaci. Svoje schopnosti preverilo aj 10 trojčlenných druţstiev. 
Počas obedňajšej prestávky sa podával zlatokopecký guláš, na 
ktorý organizátori poučení z minulého roku dokonca zabezpečili 
pre vyhladovaných zlatokopov aj lyţičky. 

 
Z najlepších zlatokopov dňa boli v kaţdej kategórii vybratí 

prví traja plus víťaz kategórie Vegetarián. Týchto desať súťaţiacich 
si zmeralo sily v Superfinále I. Víťazom sa stal Ľubo Dobrota. 

 
Poslednou, najveselšou súťaţou dňa bolo Superfinále II. Do 

neho boli nominovaní okrem najlepších zlatokopov aj tí, ktorým sa 
v poslednej dobe vôbec nedarilo. Pre súťaţiacich organizátori 
pripravili prekvapenie. Do súťaţného piesku boli okrem zlata 
pridané rôzne prímesi. Od skrutiek, guľôčok z loţiska, nábojníc, 
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sponiek, aţ po platné i neplatné mince či klince. Toto všetko museli 
hľadať pomocou porcelánových tanierov a s rukami v koţených 
robotníckych rukaviciach. Pred tým však ešte museli absolvovať 
boj o piesok s ostatnými zlatokopmi a tento naberať len pomocou 
krehkých detských umelých lopatiek. Víťazom spomedzi desiatich 
nominovaných sa stal Peťo Cengel. Prvýkrát v histórii 
zlatokopectva sa podarilo Joe- Joe a Peťovi Cengelovi vyryţovať 
½  zlatinky.  Večer po vyhlásení výsledkov sa zabávali všetci, ktorí 
zostali po súťaţi v stanovom tábore, dokonca aj obyvatelia 
Moštenice. Verím, ţe ste všetci boli spokojní a ţe sa opäť uvidíme 
v Moštenici na konci prázdnin v roku 2012. 

 
 

VÝSLEDKY: 
 
 Muţi: 1. Ľubo Dobrota                     Ţeny: 1.Dada Tučeková 
           2. Rudko Depeš                               2. Danka Mučková 
           3. Marian Boršódy                           3. Vlaďa Olexiková 
 
  Juniori: 1. Rasťo Dobrota                Vegetariáni: 1. Vilko Kollár 
               2. Matej Adamec                                     2. Marcel Déri 
               3. Xaver Olexik                                       3. Ivan Kriţáni 
 
Trojčlenné druţstvá:  
 
 1. Ďaleký východ                      Superfinále I: Ľubo Dobrota 
 2. Trio TN – ZH 
 3. Kremničania                       Superfinále II: Peter Cengel 

 
 

Napísal: Heňo Ťaţký 
 
 

Tuţina 2011 
 – jubilejný piaty ročník 

 
majstrovstvá sveta v ryţovaní 1g zlata (pe) 

 
 
     V uplynulom roku sa po anabáze, počas ktorej Hornonitrianski 
zlatokopi z Prievidze povodili svojich kamarátov po celom regióne, 
od Malinovej, cez Prievidzu, Temeš,  Kľačno, Podhradie, 
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Nitrianske Pravno uskutočnil uţ 5. jubilejný ročník kaţdoročnej 
súťaţe v ryţovaní zlata v lokalite Hatalisko za obcou Tuţina.  
    Vďaka našej aktivite, za výdatnej pomoci miestnej samosprávy, 
hlavne starostu obce Janka Slobodu a miestneho krčmára Vilka 
Kvašnicu sa nám podarilo usporiadať uţ jubilejný 5. ročník súťaţe 
v tej istej lokalite. Potešením pre nás je, ţe táto akcia sa dostala do 
kalendára našich kamarátov a zúčastňujú sa jej v hojnom počte. 
Uplynulý ročník zasadený do septembrového termínu trochu 
negatívne ovplyvnilo chladné počasie a moje značne pošramotené 
kríţe. Nič však nemohlo zabrániť úspešnému konaniu akcie. 
    Súťaţ sa konala v klasických kategóriách, ale boli zaradené 
i niektoré novinky. Nie celkom novinkou bola súťaţ v ryţovaní o 1 
gram zlata, poriadaná SAZ. Tá sa tu konala uţ druhý krát. Nikde 
inde na svete nebolo moţné prísť ku gramu zlata ako na tejto akcii. 
A to prosím porovnávam vtedajšiu aktuálnu svetovú cenu zlata na 
najvychytenejších burzách. Kde sa na nás hrabú. Zaujímavosťou 
je, ţe u jedného súťaţiaceho   došlo k strate jedného nugetíku, ale 

naopak druhý súťaţiaci napriek absolútnemu prekvapeniu pána 
prezidenta asociácie našiel o jeden kus viac. Mimochodom ten 

Joe Joe a Toronto ponúkaju  Paľa “vodou”. Ten sa bráni.  (tuţenie na Tuţine) 
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stratený nugetík si rabovači po skončení súťaţe našli. Tejto súťaţe 
sa taktieţ zúčastnili i naši pozvaní hostia – starosta Janko a krčmár 
Vilko, ktorý mimochodom nám navaril dobrý  guláš a čuduj sa 
svete, našli všetko. 
     Absolútnou novinkou bola súťaţ v trojčlenných druţstvách. 
V doterajšej histórii to bola vţdy súťaţ nie druţstiev, ale v podstate 
štafeta jednotlivcov. My sme vymysleli súťaţ, kde počas ryţovania 
museli súťaţiaci vystriedať všetky známe panvice, ale vzájomne 
spolupracovať. Jeden nasýpal, jeden ryţoval a jeden vyberal zlato. 
Pre mnohých to bol trochu problém, ale myslím si, ţe aj toto sa 
musíme naučiť. 
 
Pre milovníkov štatistík uvádzam výsledky v jednotlivých 
kategóriách: 
 
Muţi 

1. Miesto Ján Dţugan                         Trebišov 
2. miesto František Dobravský Prievidza 
3. miesto Marián Boršódy               Trebišov 

 
Ţeny 

1. miesto  Vladimíra Oleksíková Trebišov 
2. miesto  Helena Reţná  Trenčín 
3. miesto  Barbora Dobravská Prievidza 

 
Juniori 

1. miesto  Zuzka Diladiová  Trebišov 
2. miesto  Maťo Adamec  Ţiar nad Hronom 
3. miesto  Lenka Tučeková  Kremnica 

 
Klasická panvica 

1. miesto  Miriam Laturová                 Banská Bystrica 

2. miesto  Michaela Reţná Trenčín 
3. miesto  Ján Hrabovský   Trenčín 

 
 
3 členné druţstvá 

1. miesto  Tofififee  
2. miesto  Sásovani 
3. miesto  DVD 
 

Ako je uţ zvykom vrcholom  bola súťaţ, tzv. superfinále o cenu 
starostu obce, ktorej sa zúčastnili najlepší z individuálnych 
kategórií doplnení priamo o pána starostu. Výsledku sú uvedené 
nţšie. 
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Superfinále 

1. miesto  Marián Boršódi   Trebišov 
2. miesto  Zuzana Diládiová Trebišov 
3. miesto  Vladimíra Oleksíková Trebišov 

 
Z uvedeného prehľadu je zrejmé, ţe najúspešnejšími v tejto 

súťaţi boli  členovia Podtatranského klubu zlatokopov z Trebišova.  
Myslím si, ţe ich je nutné týmto vyzvať k usporiadaniu súťaţe 
priamo v ich lokalite, lebo aj my ostatní by sme chceli vidieť miesto 
kde sa rodí toľko úspešných zlatokopov. Takţe páni kolegovia 
kamaráti z Trebišova, kedy nám uţ ukáţete odkiaľ ste a ako to 
robíte? 

 

Záverom akcie vzhľadom k skutočnosti, ţe sa jednalo o zatvárania 
súťaţí pre rok 2011 bolo i zasadanie rozšíreného prezídia 
asociácie. Počas neho sme my Hornonitrianski zlatokopi 
´prezentovali náš záujem usporiadať v tejto lokalite Majstrovstvá 
Slovenskej republiky a Českej republiky v ryţovaní zlata v roku 
2013. Som presvedčený, ţe aj to číslo v letopočte bude pre nás 
šťastné. Uţ päť rokov sme zorganizovali akciu, na ktorú dúfam sa 
všetci tešili. Potvrdzuje to i záujem a počet účastníkov v minulých 
ročníkoch. Oporou nám určite bude pán starosta a miestny krčmár  
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a samozrejme všetci kamaráti z asociácie, ktorí majú chuť priloţiť 
ruku k dielu. 

A hlavne Joe Joe pri prvom ročníku povedal: „Toto je plac na 
republiku“. Takţe dúfam, ţe to spoločne dotiahneme aţ tam 
a teším sa na naše  ďalšie stretnutia. 
 
autor František Verbich, Hornonitrianski zlatokopi Prievidza 
 
 

 

Majstrovstvá sveta 2011 
21. až 28. august 2011, Złotoryja, Poľsko 

 

Ţiadne finále sme nepretavili na medailu...  

 

Po skončení súťaţí (v Čechách pe.) , resp. po ich vyhodnotení 
sme sa spolu s východňármi vybrali večer do poľského mestečka 
Złotoryja, kde sa uţ pomaly schádzali zlatokopi, aby sa pripravili na 
najväčšie podujatie v roku a to Majstrovstiev sveta. Na čele kolóny 
5 aút išiel Tadek, ktorý presne poznal cestu a tým pádom sme boli 
ušetrení od klasického blúdenia. Do stanového táboru sme prišli 
okolo pol dvanástej a po rekognoskácii terénu s liehováhou sme 
postavili stany. To, ţe takáto príprava pred stavaním stanov je 

Šéfkuchár hľadá stratené hodinky (pe) 
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dôleţitá sme sa presvedčili v strede týţdňa, keď v noci prišla 
totálna prietrţ mračien a naše stany na rozdiel od iných boli suché.  
Uţ v pondelok večer bolo slávnostné otvorenie samotných 
majstrovstiev, ktorému predchádzal sprievod zlatokopov mestom. 
Koniec srandy nastal v utorok, keď začali samotné súťaţe. Materiál 

bol dosť ílovitý a zlatinky ploché. Z toho jednoznačne vyplynulo, ţe 
sa vo veľkom strácalo. Niektorí jednotlivci, vypadli uţ v prvých 
kolách, čo je najhoršie. Súťaţe sme obsadili skoro vo 
všetkých kategóriách.  Najviac smoly si asi vyţral Marko-Polo, 
ktorý obsadzoval buď "obľúbené" 16. miesta, alebo mu to niekto v 
teame pokazil, popr. musel opakovať kolo a tým pádom mal smolu. 
Uţ nám ho bolo aj ľúto. To ale asi patrí k takýmto podujatiam.  
Do finále sme postúpili vo viacerých kategóriách, ale ţiadne sme 
nepretavili na medailu. Absolútne najväčším prekvapením bol zisk 
zlatej medaily v kategórii BATEA, ktorú získal Heňo Ťaţký z 
Bystrice. Druhú zlatú a zároveň poslednú medailu pre Slonesko 
získala v kategórii juniori Zuzana Diladiová z Trebišova.  
Na záver sa dá skonštatovať len jedno, boli to výborne pripravené 
majstrovstvá sveta. To, ţe stanový tábor bol ďaleko od ryţoviska, 
nám po dvoch dňoch prestalo vadiť, aspoň sme sa prešli. Závidím 
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Poliakom, ţe majú takých  nástupcov, ktorí sú schopný 
zorganizovať veľkú súťaţ.  
 
Finálové umiestnenie našich členov: 
 
Nočné ryţovanie: 2 členný team - 16. MAVEBU (Miro, Klaudia) 
5-členný team: 14. AURUM Trenčín (Helenka, Mišča, Marko, 
Toronto, Joe-Joe) 
Klondyke: 24. Miro 
3-členný team: 23.Čaprginci (Klaudia, Miro, Toronto) 
Batea: 21. Helenka 
Ţeny profi:  11. Helenka 
Muţi profi:  22. Joe-Joe        
  
autor Joe -Joe           
 
 

 

Branné cvičenie a osí cirkus. 
 

Majstrovstvá sveta z pohľadu odborníka. 
 

 
     Na súťaţ som odchádzal z Košíc dosť neskoro a cestou ma 
chytilo niekoľko búrkových prietrţi čo ma trochu zdrţalo. Do 
Poľskej Zlotoryji som dorazil na začiatok sprievodu. Bol som prvé 
auto, ktoré zastavil policajt na kriţovatke. Za mnou sa vytvorila 
kolóna. Dlho sa nič nedialo. Nepomohlo moje vysvetľovanie, ţe 
som súťaţiaci a ţiadam, aby mi bolo umoţnené  len prejsť kríţom 
cez cestu. Policajt bol neoblomný, ale slušný. Kriţovatku bránil 
vlastným telom takmer trištvrte hodinu, kým sa niečo začalo  diať. 
Zmierený s osudom, ţe do sprievodu zlatokopov uţ nepôjdem 
sadol som si na kapotu auta a vychutnával  si kilometrový sprievod 
zlatokopov a postáv v historických kostýmov  mestom.  Sprievod 
bola pastva pre oči. Je pravda, ţe málokde sa vidí tak 
prepracovaný sprievod a mnoţstvo kostýmov. Súťaţou ţilo celé 
mesto. Do tejto doby policajt vedomí si svojej dôleţitosti spokojne 
postával obďaleč. Jeho nervozita mierne stúpala, keď účastníci 
sprievodu začali ma sediaceho na kapote auta búrlivo zdraviť, 
mávať a skandovať mi .  Policajt  nevedel rýchlo určiť čo je to za 
hosťa na obyčajnej Fábii, ktorého kaţdý zdraví. Jeho šok sa 
zväčšil keď k autu pribehla „skupinka“, ktorá si sadla na cestu ku 
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mne uprostred kriţovatky. Vytiahla fľašu nealkoholického  
hruškového muštu a začala stolovať. Pozdvihnutou pravicou 
zdravila „skupinka“ okolo idúce masy sprievodu. Tu príslušník 
uznal, ţe takúto návštevu nemôţe nechať čakať a stať na 
kriţovatke. Okamţite vytvoril priestor na to, aby sme mohli 
okamţité odísť. Skupinka s jasotom nasadla do auta. Policajt 
zasalutoval  a s úsmevom na tvári sme odišli do tábora.  Tu ma  
čakal hygienický šok. Záchody a sprchy boli na takej vysokej 
úrovni  s akou som sa doteraz na súťaţiach nestretol. Na tom si 
Poliaci dali skutočné záleţať. Tieţ bolo dobré, ţe parkovať bolo 
moţné spolu so stanmi. Sprievodný program bol nabitý a v mieste 
ryţoviska. Organizácia súťaţi dobrá.  Zaujímavý bol ale spôsob 
boja proti alkoholizmu. Keďţe Poliaci vedomí si, ţe alkohol nie je 
moţné zakázať rozhodli sa  triezvosť súťaţiacich udrţiavať 
zvýšením jeho spotreby, a to tým, ţe súťaţiacim neumoţnia dostať 
sa do stavu spoločenskej únavy. Súťaţiacich donútili 
vzdialenosťou stanového tábora a miesta súťaţi denne absolvovať 
kilometre a niekedy i desiatku kilometrov peši. V detstve sme tomu 
hovorili branné cvičenie. Ak sa aj niekto nedajboţe  spoločensky 
unavil, do tábora dorazil zaručene triezvo. Je treba povedať, ţe  
politika organizátorov mala úspech na rozdiel od Fínska. V tábore 
sme  neznamenali nikoho so zvýšeným mnoţstvom alkoholu. Malo 
to však i negatívny dopad na ţivotné prostredie. Bol zaznamenaný 
zvýšený odpad zberového skla po súťaţi.  Za týchto okolnosti bol 
vyhlásený v Slovenskej výprave zvýšený pitný reţim,  aby 
súťaţiaci mali stále dostatočne riedenú krv, veselú bodrú náladu 
a dostatočného bojovného ducha. Ďalšou výhodou takéhoto 
frontálneho boja proti alkoholu bolo, ţe súťaţiaci mali čas i na 
koníčky v čase osobného voľna.  Niekto sa kúpal, niekto piekol 
zemiakové placky a niektorí výnimoční jednotlivci si zaloţili osí 
cirkus. Osí cirkus dotiahli  krotitelia  do úplnej virtuozity. V okolí 
stanov sa prestali razom vyskytovať osi. Všetky poctivo cvičili pod 
prístreškom Trenčanov v malom improvizovanom cirkuse  aţ do 
úplného vyčerpania. Ţiaľ do odchodu sa nepodarilo získať 
ţiadnych krotiteľov mravcov ktorých bolo všade dosť. 
Počas súťaţi sa nám podarilo za pomoci Poliakov dostať do 
historických štôlní, kde sa ťaţilo zlato, tieţ na náleziska achátov 
a ametystov. Záverečný program bol veľkolepý. Domov sme 
odchádzali  spokojní. Kus nášho srdca zostal v Poľsku. Bola to 
pekná akcia .  
 
Autor Peter Cengel 
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Majstrovstvá Holandska 2011 
 
 
       Nakoľko boli tohtoročné Majstrovstvá Holandska len týţdeň po 
MS v Zlotoryji, bola účasť zlatokopov zo Slovenska niţšia ako po 
iné roky – Klaudia a Miro. Zišla sa tam dobrá partia holandských, 
nemeckých a rakúskych zlatokopov. Tradične bola súťaţ 
sprevádzaná jarmokom v Poeldijku, respektivne jarmok bol 
sprevádzaný súťaţou... Piatok pred súťaţou sme strávili v 
Amsterdame prehliadkou mesta a múzeí, na večer sme sa 

dopravili do 
Poeldijku, kde uţ 
boli ostatní 
zlatokopi. V sobotu 
ráno sa ešte zopár 
ludí zaregistrovalo a 
o desiatej sa 

rozbehli 
vyraďovačky... v 
profíkoch vypadol z 
vyraďovačiek len 
jeden zlatokop, čo 
sa celkom 
pozdávalo tým 
ostatným 40 

súťaţiacim. 
Kategória profi bola 

zmiešaná, muţi a ţeny ryţovali spolu, ďalej boli veteráni, juniori, 
amatéri, batea a kanadská miska a trojčlenné druţstvá. Do finále 
som sa dostal len ja v kategórii batea a pre istotu som ju aj vyhral. 
Takto sa mi podarilo zachrániť pred Leom Deinhoferom aspoň 
jednu zlatú medailu, nakoľko všetky ostatné súťaţe kde nastúpil na 
štart aj vyhral... krásna akcia a myslím, ţe na budúci rok tam 
pôjdeme opäť radi. 
 
Autor Miro 
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Majstrovstvá Švajčiarska 2011 
 
       Tento rok sa konali Majstrovstvá Švajčiarska neďaleko 
Willisau, na lúke vedľa westernového mestečka Fraumatt City. 
Bola to veľmi vydarená kombinácia, westernové mestečko prilákalo 

divákov a poskytlo súťaţi dobrú kulisu. Menej dobrý dojem mala 
väčšina zlatokopov z poplatkov, ktoré sú uţ tradične v tejto krajine 
vysoké. Napriek tomu bolo vyše 100 súťaţiacich, čo príjemne 
prekvapilo aj usporiadateľov. Zatúpenie bolo v tomto zloţení: 
Švajčiari, Nemci, Francúzi, Taliani, Holanďania, Rakúšania, 
Brazílčania a samozrejme Miro a Klaudia v červených tričkách 
SAZ. Napriek nie malej konkurencii sa nám podarilo vyhrať súťaţ 
párov a domov sme si odniesli dve kanadské misky plné 
švajčiarskych syrov a iných špecialít. 
 
Autor: Miro  

 

O pohár Jendy Červotoče 23.9.2011 
 

 
Koncom septembra sme sa vybrali na Českomoravskú 

vysočinu, neďaleko obce Stráţek, do westernového mestečka 
Beaver city. Obyvatelia mestečka v spolupráci s Klubom   
moravskoslezských  zlatokopů usporiadali zlatokopeckú súťaţ 

http://kmsz.cz/main.php?str=klub
http://kmsz.cz/main.php?str=klub
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výhradne na klasickej panvici s názvom “O pohár Jendy 
Červotoče“. V zloţení Lenka Matúšová, Heňo Ťaţký a Dušan 
„Meme“ Kováč sme preţili krásny slnečný víkend s ubytovaním 
v stráţnej veţi na palisádach westernového mestečka.  

V sobotu nás príjemne prekvapil príchod Hrabkovcov 
z Trenčína. Naše dievčatá nesúťaţili, tak sme slovenské farby 
zastupovali len v chlapskom zloţení. Mne ako čerstvému majstrovi 
sveta v klasickej panvici sa na všeobecnú radosť väčšiny 
prítomných podarilo s jednou stratenou zlatinkou vypadnúť hneď 
v prvom kole. Do finále sa však dostal Hrabko aj Dušan „Meme“ 
Kováč. Nakoniec Dušan skončil šiesty a Hrabko tretí. Príjemne nás 
prekvapil aj príchod Pyrotechnika, ktorý mal na majstrovstvách 
sveta v Poľsku náhle zdravotné problémy. Po ryţovaní mali finalisti 
moţnosť vyskúšať si hod noţom a sekerou na terč. Po súťaţi 
Jenda Červotoč odmenil všetkých úspešných zlatokopov a aj tých, 
ktorí sa aspoň trochu snaţili. Večer sme sa spoločne zabavili na 
zlatokopeckom country bále so ţivou kapelou. Beaver City je 
miesto, kam sa určite budeme radi vracať, oddýchnuť si od 
súčasnej uponáhľanej doby. 
 
Autor: Heňo Ťaţký 
 
 
 

Tajomstvo zlata v panelovej stene 
 
 
     Športovci dostavajú zlaté medaile. V uhoľných baniach ťaţíme 
čierne zlato. Na poliach zbierame biele zlato – cukrovú repu, 
v pivovare varíme zlatý mok, Najlepší speváci majú zlato v hrdle. 
A čo ma človek bývajúci v paneláku? Zlato. Zlato. Zlato.  
     Je málo známou skutočnosťou, ţe počas socialistickej 
veľkovýroby – výstavby panelákov najväčším dodávateľom štrku 
bol práve Dunaj. Z neho  sa vyrábali centrálne prefabrikáty .  Ešte 
menej je známa skutočnos,ť ţe v kaţdej takejto panelovej stene je 
desať aţ dvestopäťdesiat miligramov zlata vyryţovaného Dunajom.  
Zlato je pôvodom prevaţne z Álp ale i Karpát.  V ţulových 
a rulových masívoch Bavorska sa nachádza mnoţstvo kremených 
ţíl , ktoré obsahuju zlato. Zlato je často v tenkých ţilách, resp. 
nevideteľné . Je rozptýlené . Mráz i dáţď neúnavne nahlodával 
bavorské masívy , a jemná suť sa zmývala do horských bystrín 
a potokov . Postupným obrusovaním a mletím v korytách riek 
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vytvárala zlaté šupinky – zlatinky. Tie boli postupne transportované 
ďalej a niţšie po prúde rieky. Postupne sa usádzali v meandroch  
a brehoch riek v miestach kde rieka stráca silu.  Nie všetko, čo sa 
blyští je však zlato. V nánosoch nachádzame často blyštiacu 
sľudu,ale zlato nachádzame v šedočiernom prášku, ktoré rozozná 
len oko zlatokopa. Starí dunajskí ryţiari  ho preplachovali na 
topoľovom tanieri, do čierna vypálenom na ohni.  
Preč sú časy, keď sa na Slovensku kutala aţ pätina zlata, striebra 
i medi predkolumbovského sveta. Objavenie Ameriky zatienilo 
bansko šťiavnické, kremnické , bystrické, hodrušské , smolnícke , 
gelnické a ďalšie Slovenské bane. Za dvetisíc rokov dali slovenské 
bane údajne aţ štyristo tisíc kilogramov zlata a päť a pol milióna 
kilogramov striebra. Pokolumbovská éra nútila baníkov prekutávať 
hlbšie a hlbšie, konštruovať stále lepšie konské, vodné , parné 
stroje, ktoré drvili rudu a následne ju plavili systémom ţľabov 
pokrytou najprv strihanou baranicou a neskôr súknom. Banskí 
inţinieri Matej Kornel Hell , Samuel  Mikovini, a ďalší vybudovali 
systém jazier, splavov a vodných strojov, pri ktorých boli dunajské 
vodné mlyny archaizmami.  A predsa toto všetko za ľudí na Ţitnom 
ostrove robil Dunaj.  Je to práve pod Bratislavou  kde Dunaj náhle 
mení rýchlosť a zrniečka zlata sa ukladajú medzi Bratislavou 
a Štúrovom.  Pomerné podrobný prieskum bol urobený v roku 
1919 Štátnym geologickým ústavom ČSR . Pracovníci preskúmali 
záhorské a dunajské brehy. Následne urobili priečne aj pozdĺţne 
profily Ţitného ostrova a stanovili obsah zlata.  Nová republika 
zúfalo potrebovala zlato.  Vtedajšie noviny písali „ Treba vytvoriť 
zlatý poklad novej meny “  Financi hneď po prvej svetovej vojne 
hlásili vrchnosti,  ţe na dunajských hraniciach pri Klíţskej Nemej, 
ťaţia zlato ryţovaním aj prostí sedliaci.  
Zanedbateľná nebola ani správa o tom ako sa ešte pred prvou 
svetovou vojnou istý Paikert von Seprós zaoberal 
mechanizovaným ryţovaním zlata. Dal zhotoviť malý báger 
a vyskúšal ho neďaleko Komárna.  
Ministerstvo verejných prác v Prahe poverilo profesora Vysokej 
školy banskej Ing Bohuslava Stočesa, začatím ťaţby zlata na 
Dunaji. Ten preskúmal výskumy maďarského inţiniera Panto 
Dezsoa, na ktorého maďarská vláda po prevrate venovala milión 
pengo. Bohuţiaľ  Ing Panto Dezso cez všetku svedomitosť nemal 
pri prieskume dosť šťastia. Napriek tomu sa Ing Stočes nezľakol . 
Neskôr na to spomína takto: “ S Ministerstvom verejných prác 
v Prahe zjednal  som zmluvu, podľa ktorej som sa podujal 
pokusov, ktoré boli u nás financované kapitálom súkromným. 
Pokusy tie sme prevádzali od roku 1934, a to pri Klíţskej Nemej 
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a pri Kulčode. Po dlhotrvajúcich namáhavých skúškach podarilo sa 
nám nájsť metódu, ktorou moţno jemno rozptýlené dunajské zlato 
získať. Metóda v princípe spočíva v tom, ţe sa zo dna riečišťa 
alebo usadenín získa štrk, preoseje, nadsietne oplákne a podietne 
sa vedie vhodnými látkami vyloţeným ţľabom, ktoré vo vode 
obnaţené zlato v sebe zachytia. Rýchlosť vody a tieţ sklon ţľabu 
musia byť primerané, rovnako aj roztriedenie piesku s vodou . 
V látkach, uloţených na dne ţľabu , zachytí sa nielen zlato, ale aj 
celý rad minerálov, v dunajských pieskoch uloţených  a vznikne 
tzv. koncentrát, ktorý je veľmi bohatý. Tento koncentrát sa ďalej 
spracuje tak, ţe sa vedie cez medenú, postriebrenú  
a poortuťovanú dosku, v ktorej sa zachytí asi 80% zlata a zvyšok 
sa získa tým, ţe sa koncentrát lúhuje v kadiach slabým roztokom  
kyanidu sódneho alebo draselného. Roztok zlatný zrazí sa potom 
zinkom alebo iným vhodným spôsobom a amalgám, zobratý 
z dosák sa jednoducho vypáli a získané zlato sa ďalej rafinuje.“  
Profesor Stočes si našiel i rovnako zapáleného zástupcu a to Ing 
Litvínová.  Koncom roka 1934 ing Sočes  píše Ing Litvinovi  ako 
odpoveď na zaslané vzorky „ Som rád, ţe všade kde sme doteraz 
pracovali , sme aspoň nad 0,1“ Koncentrácia zlata vyhovovala 
a Ing Stočes zakladá medzinárdnú spoločnosť  Aurea so sídlom 
v Prahe , ktorá si od štátu prenajala 32 km2 ťaţobného priestoru 
na Dunaji. Spoločnosť v záhlaví ustanovujúcej listiny uviedla:“ 
.....prenajaté územie obsahuje zlata nejméne za tri miliardy Kč......a 
zásoby zlatonosného štěrku  vydrţí na celé staletí. “ Osud im dal 
za pravdu len v druhom proroctve. Zato smelému Stočesovi 
a Litvínovi narástli krídla.   
„ Prirodzene,  kým sme sa pustili do stavby väčšieho zariadenia, 
presondovali sme celé územie pomocou vrtov a plytkých šachtíc 
a urobili sme celý rad ručných pokusov. Ale to všetko nám 
nestačilo, preto sme si postavili sami malý báger na výkon 200 
cbm štrku za deň a stým sme konali nové pokusy. Aţ keď tieto 
pokusy boli ukončené a priaznivo dopadli, prikročili sme k stavbe 
veľkého zariadenia na výkon 100m3 štrku za hodinu.“ 
Profesor Dr. Ing Bohuslav Stočes šiel však vo svojich plánoch 
ďalej, a postupné zapájal do Aurey kapitál ďalších podnikateľov. 
Svoju neustálu potrebu nových finančných zdrojov zdôvodňoval: „ 
Niektoré úseky rieky treba neustále čistiť, pracuje na tom niekoľko 
veľkých bágrov, ale štrku prináša rieka toľko, ţe je vylúčene ho 
zmôcť, a keby sa malo všetko čo rieka prinesie, vyčistiť, stálo by to 
veľa peňazí. Inak je tomu však, keď sa pri čistení riečišťa zároveň 
získa zlato, ktoré nielen, ţe čistenie zaplatí, ale zostane i čistý 
výnos.“   A okrem riečišťa si všíma aj vnútorných vôd a nevyuţitej 
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pôdy, ktorú plánuje pred 
bagrovaním premiestniť 
navrch pieskov a vyuţiť. 
Chce vybagrovanú hmotu 
podľa potreby uskladniť 
tak, aby sa Dunaj ohradil, 
aby vznikli rozsiahle 
rybníky a na vyššie 
poloţených miestach 
rovné polia. Jeho plány 
boli tak rozsiahle, ţe 
dokonca ani bager 
svetovej úrovne mu uţ 
nestačí  a svoj článok 
končí patetický.  „ Ale 
jeden bager pre celý Ţitný 
ostrov mnoho neznamená. 
Ţitný ostrov je taký 
rozsiahly, ţe by tu mohlo 
pracovať niekoľko tuctov 

bagrov.  Potom by význam podobného podnikania bol celkom iný.“ 
Začiatkom roku 1935 z prvého vyťaţeného zlata posiela Ing 
Stočes v mene spoločnosti Auea 38g prsteň prezidentovi 
Masarykovi k jeho 85. narodeninám. Kancelária prezidenta mu 
poďakovala čo najsrdečnejšie.   
A niekde tu sa skríţili záujmy republiky a osamelých ryţovačov 
zlata zo ţitného ostrova, za ktorými jedného dňa prišiel 
uniformovaný financ a menom zákona im navţdy zakázal trochu 
toho slobodného pririečneho ţivota, kde si mohol prísť kedy si 
chcel a oddychovať si mohol koľko sa mu zaţiadalo. A moţno 
i preto tu vydrţali od svitu do mrku a prespávali v kolibách, len aby 
nezmeškali príleţitosť.  Zlatá horúčka začala inými rozmermi. 
Spoločnosť preinvestovala 3 milióny Kč, Česko-moravská Kolben-
Daněk  (ČKD) vyrobila pre ťaţbu štrku , na túto dobu „mohutný“ 
báger o ktorom v roku 1938 písali ako o fabrike na zlato 
a juhoslovanský odborník Ing Mitrovič bager a úpravňu 
charakterizuje ako svetovú novinku a predpovedá jej „veľký kšeft“.  
Vojnové roky však všetko zvrátili.  Firma skončila ale podunajský 
zlatokopi ostali. Niekoľko z nich ţilo ešte nedávno a radi o tom 
rozprávali.  
 Jedným  z posledných ryţiarov na Dunaji  bol pastier Ľudovít 
Šoos. Päť rokov ţivilo ryţovanie jeho a jeho rodinu.  S obľubou 
hovorieval : „ Mojím zlatým miestečkom bolo dunajské rameno 
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Toklovel, od maďarskej strany. Výstroj sme mali starodávnu. Stôl, 
asi dva metre dlhý, naklonený. Na ňom jemne súkno. Piesok som 
premýval vodou a ten ťaţší , šedočierny sa zaryl do súkna. 
V koryte som súkno potom vyklepal a vypral. Práca to bola úmorná 
.... prehádzali sme hory piesku. Ani si neviete predstaviť, s akou 
túţbou sme čakali večer . Vtedy sme sa dozvedeli koľko toho 
v koryte zostalo. Po premývaní sme skúšali prášok na čiernom 
drevenom tanieri. Na čiernom sa zaleskol. Prášok som rozmiešal 
v hlinenom hrnčeku a varil v ortuti. Za deň to bolo za malí hrášok. 
Pravdaţe,  to človek musel vedieť, odkiaľ piesok brať, kde je 
zlatonosné pobreţie. “  A kto to zistil aj keď nebol geológ? 
„ No... neraz sme skúšali, Viete najlepšie ryţovať vedel jeden 
chlapík...ale on mlčal ako hrob. Je to Dunaj . Ten ešte i dnes vie 
krásne ryţovať....Po povodniach sme chodili okolo Dunaja 
s tanierom. To sme z topoľa vykresali také taniere, opálil na ohni... 
tak sme chodili ako blázni. Tu i tam sme brali piesok , sypali na 

tanier a pozerali proti slnku. Ale neskôr uţ i voľným okom som 
rozoznal. Dunaj vţdy ryţoval zlato na miestach , kde vymieľal 
a nikdy nie tam kde niesol. To bola najhlavnejšia skúsenosť. To 
bolo vţdy na miestach, kde mŕtve ramená ústili do Dunaja. Viete 
oţenil som sa bola bieda , nuţ som skúšal šťastie. Ale predsa bol 
jeden taký , Berecz. Ten celý ţivot ryţoval.... Ten si kúpil kravu aj 
zem za zlato. On sa učil u Lukáča. Tak som aj ja šiel k nemu sa 
učiť.“ A aké to bolo učenie??? „ No to nebolo nijaké zvláštne 
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učenie  Bolo treba čo – to Lukáčovi pomôcť , variť rybaciu polievku, 
do dediny zabehnúť, keď bolo treba kolibu stavať, no a.....byť 
k nemu úctivý. Veď to nebolo na dva roky. Náradie sme si sami 
urobili nič sme od neho nepotrebovali, len odkukať ten kumšt, lebo 
kto chce hr,hr,hr naraz zbohatnúť, nenaryţoval ani len na 
svadobný prstienok. Od Lukáča sme sa učili robiť s citom. Bez citu 
...ojojoj ...,koľký mysleli, ţe zbohatnú a umorili sa a zahodili lopatu 
do Dunaja. Ja som šiel k Lukáčovi keď uţ mal sedemdesiat rokov 
Bol to zvláštny človek. Celý ţivot len toto robil Presieval piesok. Na 
starosť uţ aj posediačky. Aj mesiac bol pri Dunaji čo do dediny 
nechodil, kým nemal toľko, ţe si za to niečo kúpil. Veľmi zámoţný 
nebol, ale dobrý gazda. Mal sedem synov, potom mu pomáhali 
a on uţ len pri koryte sedel a premýval, alebo hľadal bohaté piesky 
a súkno vypieral. Pri Dunaji mal z tŕstia šopu – na náradie i na 
spanie. Ryby, to bola naša hlavná strava. Keď sa nám uţ zunovalo 
premývať , chytali sme ryby a varili halászle, alebo sme ich piekli 
nastoknuté na opekačky ....  Raz sme hľadali . Boli sme mladí. 
Lukáč mal uţ slabý ,slnkom vyblednutý zrak. ... Tvrdil o jednom 
mieste , ţe je „aranyhordo“ . pozeráme a nič nevidíme . On zase 
ţe je aranyhordo. Tak sme z neho dali na tanier Nevideli sme nič. 
Ale on ţe si tam postaví šopu. Tak sme mu tam postavil šopu 
a kým spal , zo ţartu zakopali zdochnutého psa. A šopu sme 
postavili len narýchlo aby sa dala ľahko premiestniť. Keď ráno 
kopal , natrafil na psa .... to sme  sa tak postavili, aby sa mu to 
miesto ušlo.  Najprv ho chcel hodiť do Dunaja, ale potom ho 
vytiahol a poď ho s ním do koryta. To sme sa uţ chytali za brucha 
A tu on zlial vodu a keď uschlo nahol koryto proti slnku . hneď nás 
smiech prešiel. Na dne bolo plno zrniečok šedého prášku. Potom 
sme tam ostali celé leto.  Viete, on uţ akoby zavoňal tie miesta.... 
My sme hľadali na povrchu, ale on vţdy asi tak na piaď pod 
povrchom. Preto vedel, ţe to miesto je aranyhordo. Tými 
vyblednutými  očami  zbadal. Bol to náš najlepší zlatokop. Zomrel 
v roku 1935. Veľmi slobodný človek to bol.  A predsa by som 
nenapísal zlatokopi na Dunaji ale jedáci rýb. Lebo zlatokopi na 
Dunaji sa stávali ľudia z hladu. Ešte i dnes by sa našlo zlato na 
Mačka Sigete, aj na Toklovel ramene, aj inde“  . Tak skončil    
pastier Šooš  svoje rozprávanie a oči pri pomyslení na drobné 
zlatinky  sa mu leskli Bol to však lesk bez chamtivosti, skôr akási 
milá spomienka na dávne časy. 
Ktovie či sa nám raz potomkovia nevysmejú za to, ţe sme do 
podunajských miest a betónových priehradných múrov nemilobohu 
zakuli aj miliardy zlatiniek. Málokde na svete nazhromaţdila rieka 
toľké zásoby štrku ako náš Dunaj Podľa odhadu geológov je to asi 
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400 miliárd kubíkov štrku. A tak vlaky štrku spolu zo zrniečkami 
zlata putujú mnohými cestami a stavajú sa panelákmi.  A v stenách 
panelákov je zakuté zlato.  
 
Autor: Peter Cengel na  základe NP 4 
 
Poznámka editora  
 
Zlato sa ryţovalo aj na Dunaji (od Prievozu po Čičov) s rôznym 
úspechom. V roku 1934 sa vyťaţilo 32 kg zlata, ale v roku 1937 to 
boli len 2 kg zlata. 
 
 
 

Výroba zlata hutníckym spôsobom 
v Banskej Štiavnici. 

 
. 
 
      Zlato sa získava ryţovaním a ťaţbou baníckym spôsobom. 
Môţe sa získať aj hutníckym spôsobom, ako vedľajší produkt pri 
výrobe iných kovov, alebo spracovaní odpadov elektroniky. Zlato 
sa dá aj oddeliť zo zliatin, ktoré ho obsahujú. O tom je tento 
príspevok. V 20. storočí, boli u nás také huty, v ktorých sa 
získavalo aj zlato ako vedľajší produkt; v Banskej Štiavnici 
a Krompachoch. 
      Hoci sa zlato v Bani – Banskej Štiavnici  ťaţilo od dávnej doby, 
aj v rýdzom stave (čo dosvedčujú  exponáty) a mesto aj 
pomenovali obrazne Zlatým mestom, zachovali sa aj pingy, stopy 
po prastarej povrchovej ťaţbe, predsa je Štiavnica je z veľkej časti 
spojená s ťaţbou striebra a tieţ farebných kovov. V 20. storočí, 
keď sa tu ťaţba a výroba kovov skončila, bol nasledujúci stav 
výroby: 
     V Banskej Štiavnici sa vyrábalo olovo a meď; drahé kovy sa 
získavali z produktov po ich rafinácii. Výroba olova z koncentrátov 
s pomocou koksu prebiehala v šachtovej peci. Vyrobilo sa surové 
olovo, ktoré sa rafinovalo v ţelezných kotloch. Do roztaveného 
olova sa pridával práškový zinok, ktorý viazal na seba striebro 
rozpustené v olove. Na povrchu olova sa vytvorila pena (stery), 
teda  zinkovo-strieborná pena, ktorú pozbierali ţeleznou lyţicou 
a dávali do inej pece (zháňacia pec). Tu z nej prúdom vzduchu 
odháňali zinok a oxidovali olovo na gliedu, zinok (odišiel vo forme 
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pár). Celý proces prebiehal dovtedy, kým sa nezalesklo striebro 
(Silberblick). Zostalo striebro, ktoré odpichli, vypustili do kruhových 
plochých kokíl na odliatky, kotúče s hmotnosťou 25 kg. Odliatky 
striebra obsahovali asi 4 % zlata; tie zváţili a odoslali na ďalšie 
spracovanie mimo Banskej Štiavnice. Odparený zinok sa 
usadzoval v dlhom dymovode, ktorý viedol do komína na kopci 
Lintich. Dymovod z času na čas čistili, pričom z neho vyberali 
jemný ľahký prášok ZnO.  
       V Banskej Štiavnici vyrábali aj meď. Produktom 
konvertorového spôsobu výroby bola surová meď Odliali ju na 
ploché dosky, ktoré obsahovali aj iné prvky, aj malé mnoţstvo 
drahých kovov. Surovú meď odváţali na rafináciu do Kovohút 
Krompachy. V Krompachoch vyrábali a rafinovali meď. Do 
elektrolytických vaní zavesili anódy zo surovej medi a katódy 
z čistých medených plechov, ponorili do elektrolytu a zapli 
elektrický prúd. Po elektrolýze a na katódach vylúčila čistá meď. 
Nečistoty, medzi ktorými bolo aj zlato, prechádzali do elektrolytu 
ako kal a ten sa usadzoval na dne vaní. Odkiaľ ho vybrali 
a odosielali na ďalšie spracovanie. Pritom z kalu izolovali aj zlato 

a striebro.      
 
 
 
Povrchové 
dobývky, 
pingy na ţile 
Terézia.                    
 

 
 

 
 
 
Štefultov – 
Pod tmavým 
svahom                                                                                                   
tečie potok.  
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     Štefultovské stupy. Obec Štefultov je mestskou časťou Banskej 
Štiavnice v doline štefultovského  potoka. V minulých storočiach 
boli na potoku desiatky kolies stúp na drvenie rúd, vyťaţených 
v obci a okolí. Stupy sa zachovali na archívnych výkresoch. 
V hornej časti doliny na začiatku stupovej kaskády sa nachádzala 
aj Horná Bíberová štôlňa, ktorú aj nazývali matkou štiavnických 
baní. V nej  po prvý krát na svete, 1627 pouţili pri ťaţbe strelný 
prach. 
 
      Štefultovské stupy boli dômyselný úpravnícky a energetický 
systém, ktorý pretrval do začiatku 20. storočia, keď uţ bola 
v Banskej Štiavnici postavení centrálna stupa. Systém bol 
napojený n vodné nádrţe tajchy nad dolinou v banskej lokalite 
Windšachta, dnes Štiavnické Bane, aj v Štefultove. Podľa zmienok, 
začali  v 19. a 20. storočí získavať z odplavených jemných 
naplavenín po drvení, v dolných oblastiach, uţ na potoku 
Štiavnica, získavať jemné podiely rúd a z nich získavať drahé kovy.  
Zlato je veľmi stály prvok, najstálejší kov voči atmosfére a 
chemikáliám. Rozpúšťa sa len v lúčavke kráľovskej (zmesi HNO3 + 
HCl v pomere 1:3). Chemicky sa dá spracovať cez chloračný 
proces (rozpustné chloridy), kyanidačný proces (rozpustné 
kyadidy), či proces amalgamačný (roztok zlata v ortuti). Tieto 
procesy sú ekologicky a zdravotne nebezpečné. Vyuţívali, alebo 
sa vyuţívajú pri ťaţbe zlata, ako časť ťaţobného a úpravníckeho 
procesu. Dajú sa vyuţívať pri spracovaní odpadov s obsahom, 
zlata, teda uţ vo fabrickom uzavretom systéme.   
 
        Zlato v kovovom stave moţno vyčistiť, alebo oddeliť zo 
zliatiny s obsahom zlata, zonálnou rafináciou (pásmovým tavením). 
Zliatinu z ktorej chceme oddeliť zlato sa pripraví do tvaru tyčky, 
alebo je v ţiaruvzdornej trubici, alebo dlhej laboratórnej keramickej 
lodičke. Tyčka, alebo vsádzka upravená do podobného tvaru sa 
zohrieva na okraji tak, ţe sa roztaví len úzka časť zliatiny (zóna, 
pásmo). Ľahšie taviteľný kov prechádza do taveniny ako prvý, 
sústreďuje sa v úzkom roztavenom pásme. Ak sa tyčka pomaly 
pohybuje jedným smerom, posúva sa postupne úzke pásmo 
taveniny z jedného okraja tyčky na druhý. Tým sa pásmo postupne 
obohacuje ľahšie taviteľným kovom. Ak sa tento proces (posun 
roztavenej vrstvy) niekoľko desiatok krát za sebou zopakuje, 
presunie sa jeden z prvkov na okraj tyčky a ten sa odreţe. Tak sa 
dajú od seba oddeliť kovy, alebo sa dajú vyčistiť na vysokú čistotu 
niekoľkých deviatok za desatinnou čiarkou. Tak sa dá získať zliato 
zo zliatin, alebo vyčistiť na vysokú čistotu.     
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Horná 
Bíberová 
štôlňa v 
Štefultove.                                     
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nápis na Hornej 
Bíberovej štôlni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Starý slogan hovorí ţe: Bez ţeleza zlato nevyrobíš ani 
neubrániš. Ţelezo bolo nevyhnutné pri ťaţbe zlata na ťaţné 
náradie, na spodky stupových tĺkov (stupové papuče), aj ako kov 
na výrobu zbraní. Všade tam kde sa zlato ťaţilo sa aj vyrábalo 
ţelezo, alebo sa sem dováţalo. Ţeleziarsky hámor bol aj tesne nad 
ústim Hornej Bíberovej štôlne, na podporu banskej činnosti a stúp 
v doline.  
     Pred časom mi rozprával človek ţijúci trvale v Kanade, ako sa 
po cestách dostal aj k zlatonosným riekam. Pri jednej, v kanadskej 
divočine, skúsili ryţovať zlato. Keď naryţovali kôpku zŕn zlata a ten 
druhý ju mal na ruke, povedal: Ryţovali sme na mieste na ktoré 
nemáme povolenie, a zlato vhodil späť do rieky. 

Autor:   Peter Cengel. 
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Ryţovači zlata na potoku Štiavnica 

 
 
Väčšina známych rudných loţísk a banských oblastí na celom 

svete bola objavená vďaka najrozšírenejšej prospekčnej 

(vyhľadávacej) metóde na zisťovanie rúd kovov, ktorou je dodnes 

ryţovanie zlata. Týmto spôsobom Kelti niekedy v 3. storočí pred 

Kr. objavili banskoštiavnický rudný región. Kelti potrebovali najmä 

ţeleznú rudu na výrobu pestrého sortimentu remeselníckych 

nástrojov, zbraní a pod., no zaujímalo ich aj zlato a striebro nielen 

na výrobu šperkov, ale aj na razbu mincí, ktorých význam 

spoznali v obdobiach svojho pobytu v kultúrne vyspelých 

juhoeurópskych oblastiach. Preto podnikali zisťovacie výpravy do 

horských oblastí Slovenska, kde sa vyskytovali rudy týchto kovov. 

Keď prechádzate dolinami od Hrona či Ipľa, pozdĺţ prítokov 

týchto riek môţete sledovať nielen ruiny starých stúp. 

úpravníckych zariadení na drvenie rudy, ale aj zoskupenia 

väčších či menších odvalov zeminy. Dnes sú zarastené trávou a 

stromami. Sú to zvyšky po ryţovaní zlata. Nie je náhoda, ţe 

názvy niektorých tokov prameniacich v štiavnickej rudnej oblasti 

nesú dodnes výrečné názvy - napr. Rudno pri Vyhniach, ale aj 

Štiavnica, potok prameniaci pod vrchom Paradajz a tečúci pod 

stredom mesta v smere na Sv. Anton, Prenčov, Hontianske 

Nemce, Hontianske Tesáre a Dudince aţ do Ipľa  pri Šahách. 

Názov Štiavnica nevznikol od kyslastej mineralizovanej vody, ako 

to bývalo v iných regiónoch Slovenska, ale v tomto banskom 

prostredí ho môţeme odvodiť od drahého kovu, čiţe efektu, 

"šťavy" tejto vody. Usadzovali sa v náplavoch potoka a ryţovali 

ich nielen Kelti, ale v 12. storočí určite aj Slováci a v 13. - 14. 

storočí Nemci, obyvatelia obcí na okolí Banskej Štiavnice aj 

neskôr. 

 Tento fakt Andrej Kmeť spomína vo Velebe Sitna  (časť 

hospodárstvo a bane). Tu však treba upozorniť, ţe ryţovanie zlata 

na potoku Štiavnica na prelome 19. a 20. storočia súviselo s 

únikom zlatých šupiniek pri úprave a hutníckom spracovaní rúd 

kovov v dolnej časti Banskej Štiavnice. Kmeť uverejnil známy 

obrázok ryţovania zlata zo začiatku 20. storočia v Hontianskych 

Nemciach. Podľa neho môţeme priamo rekonštruovať postup 

ryţovania a môţeme si predstaviť takéto pracoviská všade tam, 

kde dnes vidíme odvaly zeminy. Napríklad poniţe obce Prenčov,  
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ešte niţšie pri osade Tepličky, ale aj v polohe Brodné lúky povyše 

Hontianskych Nemiec. Historická fotografia ryţovania zlata sa týka 

polohy Brodné lúky. Vidíme na nej nielen muţov v pracovnom kroji 

toho obdobia, ale aj ţeny. Práce vykonávali jednoduchí roľníci, 

ktorí si týmto spôsobom privyrábali. Kmeť tento proces a ďalšie 

pekne opisuje v spomenutej kapitole Veleby Sitna: "Kde voda so 

Sitna vteká do štiavnického potoka, či v Prenčove, či niţe Sv. 

Antola, menuje sa ,Čistou vodou', pre rozdiel od vody kalnej, do 

akej  totiţ padá, a ktorá zo stúp prichodí k nám dakedy aţ hustá, 

nesúca kal, a v kale i polovičku zlata a striebra, čo všetko nevie 

ešte zachytiť umenie banícke. Z nánosu vymývajú potom daktorí 

Prenčovania zlato, a od toho zlata menuje ďaleký svet našu Štiav-

ničku ,zlatou vodou'. Prášok zlatý odkupuje potom komora poťaţne 

huta a šlamiari obdrţia dakedy i 600 - 800 zlatých za to, čo za 

niekoľko mesiacov na jar a pod jeseň, totiţ pred ţatvou a po ţatve, 

navymývajú. Kde nános okolo potoka za viac rokov pokoj mal, 

takţe paţiťou zarástol, v takom nachádzajú najviac. Trávička a 

korenčie koná tu asi tú úlohu čo plátno a súkno, kde na súkno a 
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plátno lapajú zlatý prášok. Šúplaty kopú, na ţeleznej mrieţke 

ţeleznými ohrablami veľmi usilovne a dôkladne bijú a premývajú; k 

tomu cieľu spravia si jarček, ktorým tečie im voda z potoka na 

mrieţku. S prácou veľkou a ťaţkou spojené je toto šlamovanie. 

Ďaleko ono nesiaha, asi po Nemce, a trocha niţe Nemiec v 

belianskej doline asi po Kozelník. To sú naše zlaté rybky; inakšie i 

tak nevyţijú v tejto vode pri sírku a ţivom striebre, primiešané v 

kale. Podivné, ţe ju roţný statok pije radšej neţ zo studní a mnohí 

pripisujú tejto vode, ţe naša lichva pomerne býva najzdravšia a ţe 

tu nikdy nepustošil dúl (choroba zvierat - pozn.J. L.). Leţ husiam a 

kačiciam škodí, ktoré preto u nás zaháňajú do močil (močidiel - 

pozn. J. L) a na ,Čistú vodu', kde predsa jaký taký hmyz a ţíţal 

dostanú." 

 

Úryvok z knihy Andrej Kmeť- sitniansky rytier autor Jozef Labuda 

Zlato na Slovensku: 

- staršej (Malé Karpaty, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Spišsko-    
              gemerské Rudohorie)  
- mladšej  
- v ryţoviskách  
 
Staršia formácia 

     V malých Karpatoch sa 
najčastejšie vyskytovala pri Pezinku, 
v okolí Modry. V oblasti Nízkych 
Tatier sa vyskytovalo viacero ţíl, 
napríklad v Magurke. Zlato malo 
vysokú rýdzosť, avšak mikroskopické zrniečka, ktoré zarastali v 
kremeni. Nachádzalo sa i v blízkosti rozloţenej ţule.  
     V spišsko-gemerskom Rudohorí patrila medzi najznámejšie 
náleziská Zlatá Idka. Rýdze zlato sa tu vyskytovalo v malom 
mnoţstve v podobe platničiek a vlákien. Zvyčajne v kremeni, 
menej často v antimonite.  
     Ďalšie náleziská zlata : okolie Hnúšte, Kokavy nad Rimavicou, 
ojedinele v bani Mária pri Roţňave. Vyskytuje sa najmä v 
tetraedritoch ojedinele v sulfidických mineráloch.  
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Mladšia formácia 

     Výskyt zlata mladšej vulkanickej formácie moţno nájsť v 
oblastiach stredoslovenských, menej často východoslovenských 
neovulkanitoch. Najvýznamnejším loţiskom zlata bola Kremnica. 
Uţ v 10. storočí sa zlato ryţovalo v naplaveninách Hrona. V 14. 
storočí sa v kremnických baniach vyťaţilo okolo 130 kg zlata 
ročne. Neskôr aţ 200 kg za rok. V 18 storočí ťaţba opäť poklesla 
na 120 kg. V Kremnici sa nachádzalo zlato v dvoch formách. V 
prvej forme bolo zlato neviditeľné, rozptýlené v pyrite v 
submikroskopickej forme. Najčastejšie sa objavovalo v podobe 
ţiliek, šupiniek, drôtikov. V druhej forme sa nachádzalo viditeľné 
zlato, ktoré sa koncentrovalo do výrazných rudných stĺpov vo 
forme nepravidelných zŕn.  
      Menší výskyt zlata bol zaznamenaný v okolí Pukanca, Rudna 
nad Hronom. Výraznejší na rudných ţilách v okolí Novej Bane, 
ktoré patrilo medzi hlavné objekty ťaţby.  
    Na území Slovenska je známych okolo 170 lokalít, kde v 
minulosti dochádzalo k ryţovaniu zlata a hlbinnému dobývaniu. 
Ryţoviská sa zachovali najmä pozdĺţ potokov v Nízkych Tatrách v 
okolí Partizánskej Ľupče, Vysokých Tatrách, Malej Fatre, Tríbeči i 
Magure. V Magure v doline Chvojnica, Nitrianske Pravno, 
Povaţský Inovec. V Malých Karpatoch sú známe ryţoviská pozdĺţ 
potoka v Údolí Slnka pri obci Limbach. V mnohých údoliach 
horských potôčikov moţno nájsť stopy po ryţovaní. Napríklad Zlatý 
potok v Spišsko-gemerskom Rudohorí uvádza 15 starých ryţovísk 
zlata. Zlatonosné ţily sa tiahnu v súvislom pásme pozdĺţ Volovca.  
    V Dunajských náplavoch sa vykonávali rozsiahle prieskumné 
práce a technologické skúšky. Nízka kovnatosť, malé rozmery a 
váha spôsobovali veľké technologické ťaţkosti, čo postupne viedlo 
k zániku ťaţiarstva. Avšak záujemcovia o ryţovanie v Dunaji sa 
nájdu i dnes.  
 
Spracované podľa : Minerály Slovenska, Ivan Herčko 1984                   
 
 

                       História baníctva v Gelnici 
 
     Vo východoslovenskej oblasti bola bezpochyby najstarším 
banským mestom Gelnica, ktorá získala výsady od Bela IV. 
Uvádza sa to v zachovanej výsadnej listine z roku 1287 a o jej 
mestskom charaktere v tom čase svedčia aj iné skutočnosti. 
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Baníctvo bolo hlavným zamestnaním nielen obyvateľov Gelnice, 
ale aj obyvateľov celej hnileckej doliny. V gelnickom chotári sa 
dobývala ruda uţ v 12. storočí a začiatky baníctva úzko súvisia so 
vznikom baníctva v okolí Jasova. Koncom 13. storočia bola 
banským sídliskom s mestským charakterom aj Roţňava, i keď 
čiastkové výsady získala aţ v 14. storočí.  
     Príchodom nemeckých osadníkov-baníkov došlo k rozvoju i 
skvalitneniu dobývania rúd. Ako z platenia dane z podnikania – 
urbury v striebre vyplýva, dobývali sa tu pôvodne drahé kovy – 
striebro a zlato a od 14. storočia sa tu ťaţila kvalitná medená ruda 
(Slovinky, Gelnická a Kríţová ţila, ţila Boţieho daru, Klipecká ţila, 
ţila Záhura a Prakovské ţily. Ďalšími skutočnými mestami sa 
v tejto banskej oblasti stali ešte Smolník, ktorý získal výsady v roku 
1327 a Spišská Nová Ves s čiastkovými výsadami z roku 1380 a 
veľkými z roku 1435. Vzniklo tu 
však viacero zemepanských 
mestečiek, ktorých obyvatelia sa 
podieľali na banskej výrobe. V 
13. storočí získal výsady od 
svojich zemepánov aj Jasov 
(1349). K mestečkám banského 
typu moţno prirátať aj lokality 
Telkibánya a Rudabánya 
nachádzajúce sa v Maďarsku. 
V 14. storočí sa začal prvý 
mohutný rozvoj diaľkového 
obchodu so spišskou meďou 
zásluhou kapitálu hanzových 
kupcov a hornonemeckých 
obchodníkov. Spišská meď 
ovládala trhy v severnej Európe, 
kde sa dostávala cez Krakov. 
Okrem medi zo Smolníka bola 
v Európe známa aj meď gelnická (Göllnitzer Kupfer). Tento 
mohutný rozvoj ťaţby a obchodu s meďou trval do polovice 15. 
storočia. V tom čase patrili gelnické bane medzi najznámejšie a 
najbohatšie na Slovensku. O rozsahu ťaţby v Gelnici si môţeme 
urobiť aspoň pribliţnú predstavu na základe  stavu na začiatku 16. 
storočia, keď v štyroch tamojších baniach (Bennitzig, Babersberg,  
Herresberg a Zipser Perle) pracovalo 300-400 haviarov, na bani 
Zeche 100, a 50 haviarov v bani Freitagsberg. Za takýchto  
priaznivých pomerov mesto bohatlo a rástol aj počet obyvateľov. 
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Gelnica-Cechy – stará 
štôlňa  

 
     Plnoprávnym 

slobodným kráľovským 
banským mestom bola 
spočiatku len Gelnica. Aţ 
v 14. storočí sa k nej 
pridruţil Smolník, ktorý sa 
z jej chotára vyčlenil. 
Moţno povedať, ţe 
výsady Gelnice ďaleko 
presahovali výsady iných 
miest, dokonca aj výsady 

spišských Sasov. Najvýznamnejším banským mestom, ktoré sa 
vyvinulo v chotári Gelnice, bol Smolník, ktorý vznikol z banskej 
osady zaloţenej pri najvýznamnejších loţiskách medených rúd 
gelnickej oblasti. Smolník sa stal najväčším konkurentom Gelnice a 
čoskoro prebral hospodárske prvenstvo. Koncom   17. storočia sa 
dostal do vlastníctva eráru. Kým stredoslovenské banské mestá 
pouţívali najmä štiavnické a poniektoré kremnické právo, 
východoslovenské mestá sa riadili právom gelnickým. Ale snaha 
veľkopodnikateľov, najmä Martina Thurzu z Levoče, podmaniť si 
východoslovenské baníctvo, donútili východoslovenské a niektoré 
severomaďarské banské mestá zdruţiť sa v roku 1487 do Zväzu 
hornouhorských banských miest, do ktorého patrili tieto mestá: 
Gelnica, Smolník, Jasov, Roţňava, Spišská Nová Ves, Rudabánya 
a Telkibánya. Dohodli sa, ţe sa budú riadiť gelnickým banským 
právom a vypracovali si spoločné štatúty. 
     V  druhej polovici 15. storočia dochádza v  gelnickom i 
v ostatnom spišskom medenorudnom baníctve ku kríze 
spôsobenej rastom banských diel do hĺbky a šírky, čo kládlo 
zvýšené poţiadavky na vybavenie baní potrebnými zariadeniami, 
a to najmä na čerpanie banských vôd. V Gelnici sa pracovalo len 
na dvoch väčších baniach – Zech s produkciou 100 centov medi 
ročne a baňa Martina Sicrera, v ktorej sa vyrobilo 70 centov medi. 
Zvyšok tvorili len veľmi nepatrné bane. Ťaţba gelnickej strieborno-
medenej rudy sa obmedzila len na gelnických mešťanov, ktorých 
kapitál bol skromný a nebol schopný rozšíriť banskú výrobu. Prvá 
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polovica 16. storočia znamená podstatný úpadok ťaţby medi 
v Gelnici. 
     O záchranu gelnického baníctva pred úplným úpadkom sa 
zaslúţila rodina gelnických mešťanov – Rollovcov, ktorí ako prví 
pochopili súčasnú nepriaznivú situáciu v ťaţbe medi a usilovali sa 
o rozšírenie ťaţby ţeleznej rudy, ktorá sa v chotári mesta 
nachádzala v dostatočnom mnoţstve. Anton Roll, najpodnikavejší 
príslušník rodiny Thurzovcov, spolu so Stanislavom Thurzom sa 
nemalou mierou zaslúţili o rozvoj ťaţby ţeleznej rudy a jej 
spracovanie a vyuţitie v hutách i hámroch v ktorých sa neskôr 
vyrábali chýrne spišské meče a prilby. Pretoţe dopyt po ţeleznej 
rude neklesol ani v 17. storočí, začali vznikať ďalšie ţelezné hámre 
v celej doline Hnilca. 17. storočie však znova prinieslo dopyt po 
spišskej medi, ale právo obchodovať s meďou prevzal štát, ktorý 
nemal záujem na rozšírení ťaţby z obavy pred odbytovými 
ťaţkosťami, preto všetky bane v ktorých sa začalo pracovať po 
roku 1732, ťaţiarom odnímali, aby sa potom stali majetkom štátu. 
     Je známe, ţe baníctvo je činnosť, pri ktorej sa naráţa na 
záujmy rôznych inštitúcií a osôb. V prvom rade to bol panovník a 
štát, ktorí sa povaţovali za vlastníkov všetkého nerastného 
bohatstva nachádzajúceho sa pod zemou. Panovník mal záujem 
na ťaţbe týchto nerastov. Keďţe však v stredoveku sám zvyčajne 
nepodnikal, zveril podnikanie mestám, ktorým zároveň udelil 
príslušné práva. Jeho zisk spočíval v tom, ţe mu ťaţiari museli 
odvádzať časť (1/10 alebo 1/8) vyťaţenej rudy, tzv. urburu. Urburu 
pre panovníka vyberali a na dodrţiavanie jeho práv dohliadali 
zvláštne ustanovizne,  tzv. banské komory, ktoré v 14. a čiastočne 
aj v 15. storočí boli zriadené v kaţdom banskom meste, kde na ich 
čele stáli komorskí grófi.  
     Finančné ťaţkosti i bansko-technické problémy v súvislosti 
s rozrastaním sa banských objektov ťaţiarstiev nútili ťaţiarov, aby 
sa zdruţovali do väčších skupín. Tento vývoj sa zakončil roku 1748 
zaloţením mohutnej Hornouhorskej banskej spoločnosti do ktorej 
sa roku 1772 včlenili gelnické ťaţiarstva. 
     Mimoriadne veľký dopyt po spišskej medi podporoval vzrast 
ťaţby vo všetkých baniach, v ktorých sa dobývala meď. Od 
začiatku 19. storočia vývoz medi klesá a aţ v polovici tohto 
storočia došlo k definitívnemu a priamo katastrofálnemu úpadku 
medenorudného baníctva, v dôsledku čoho r. 1898 rozpustili aj 
Hornouhorskú banskú spoločnosť, s ktorou zanikli aj gelnické 
medené bane. Ťaţba ţeleznej rudy napredovala  aj v priebehu 18. 
storočia. Vzrastajúci záujem o ţeleziarske výrobky vplýval nielen 
na rast ťaţby, ale aj na modernizáciu ţeleziarskej výroby. 



 

58 

V susedstve Gelnice sa postavili huty Mária (dnešná Mária-huta) a 
Matilda. Do konca roku 1860 sa stal kaţdý muţ bývajúci v Gelnici 
buď ťaţiarom alebo baníkom. Ešte v roku 1879 existovalo v okolí 
Gelnice 47 ťaţiarstiev na ťaţbu medi, ţeleza a striebra, mnohé 
z nich však boli uţ len na papieri. 

Zašlú slávu gelnického baníctva sa uţ nepodarilo obnoviť. 
Po vzniku ČSR v roku 1918 bolo síce zaloţené Gelnické banské 
ťaţiarstvo a Gelnická ortuťová spoločnosť, ktoré krátky čas ťaţili 
ţeleznú a ortuťonosnú rudu, ale boli to len neúspešné pokusy. Boli 
to posledné spoločnosti, ktoré ťaţili rudu v chotári Gelnice. 
Svedectvo o histórii gelnického baníctva zatiaľ vydávajú len staré 
štôlne, šachty, haldy a prepadliská.   

 
 autor Stanislav Levendovský. 
 

Zaujmavosti o zlate: Aurum 
 
Prvé vyuţitie zlata sa objavuje uţ v praveku (6000 rokov) 
Taví sa pri teplote1064 °C , merná hmotnosť 19,3 kg/l 
 
Kilogram zlata je kocka o o hrane 3,75cm. Zlato je stále, 
nehrdzavie, odolné voči kyselinám a zásadám, pomerne mäkký 
kov. Alchimisti ho nazývali kráľom kovov. Najčistejšie vyrobené 
zlato ma rýdzosť 999,9999% V prírode sa zlato nachádza vo forme 
kovu, alebo ako hlavná zloţka zliatin  napr. Elektrum (Ag) , 
porpetzit (Pd), rhodit (Rh), auricuprid(Cu), zlatý amalgám (Hg) 
a pod. 
 
Zlato putuje v kolobehu z hornín a z vody do rastlín a ţivočíchov. 
Aj rastliny a morská voda obsahujú zlato. Z rastlín sú to najviac 
huby a riasy. ( aţ 62 ppb zlata) Existovali úvahy o moţnosti ťaţby 
zlata z popola rastlín. Medzi prospektorské metódy patrí 
i biochemické vyhľadávanie, podobne ako ako napr. ryţovanie 
zlata . 
 
V zemskej kôre sa zlato vyskytuje priemerne 0,0035g zlata v tone 
horniny čo je 3,5 ppb.  
Napr v  pieskovci je to  4,5 ppb, vápenci 1,8 ppb , ţule 1,7 ppb. 
V morskej vode je 0,001 aţ 6 mg zlata v 1m3.  
Celkové vyťaţené mnoţstvo zlata za celú existenciu človeka sa 
odhaduje na 75 000 aţ 117 000 ton zlata čo je kocka o hrane 17,5 
m. 
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Rýdze zlato  24 karátov   1000/1000 
22 karátov   986/1000         
 18 karátov   750/1000 
   14 karátov   585/1000 
8 karátov   375/1000 
Pre drahokamy je karát 0,2g pre zlato je 1 karát 1/24obshu zlata 
v zliatine. Tzn., ţe rýdze zlato je 24 karátov. ( karát – váha jedného 
semena svätojánskeho chleba) 
Váha zlata sa určuje v trojskej unci čo je 31,1g 
Najväčší kus zlata bol objavený v roku 1872 o váhe 235 kg vo 
východnej Austrálii a mal rozmer 1,45 x 0,66 x 0,05m 
 

Ako oddeliť zlato od prímesí:   
 

Varovanie toto doma neskúšajte!!! 
 
 
Ryţovaním v miske získame rôznofarebný koncentrát ťaţkých 
minerálov, ten vysypeme na medenú panvičku s otvoreným 
zúţeným koncom a zahrejeme. Opatrným fúkaním do panvičky je 
piesok postupne odnášaný aţ zostanú zrnká zlata, ktoré vzhľadom 
k vysokej tepelnej vodivosti sa k medenej panvičke akoby prilepili. 
Čisté zlato získame amalgamáciou. Zlatý prach zalejeme ortuťou, 
ktorá zlato rozpusti. Amalgám stočíme do jelenice a vymačkáme 
prebytočnú ortuť. Na spodu  nám ostane ţlta hrudka.  Rozreţeme 
surový zemiak a vydlabneme do neho jamku. Do nej vloţíme 
hrudku a priklopíme druhou polovicou zemiaku. Zemiak na lopatke 
dáme do mierneho ohňa a pečiem. Ortuť sa odparí do zemiaku. 
A v zemiaku nám ostane čisté zlato. Ortuť získame späť 
rozmačkaním zemiaku a jej vyryţovaním na miske.  
 Ortuť a jej výpary sú veľmi jedovaté. Nesnaţte sa zlato oslobodiť 
od ortuti priamym plameňom. Pouţité zemiaky nejedzte. 
 
 
Ako vzniká zlatinka, nuget. 
 
Mnoho ľudí sa mylne domnieva, ţe zlate pliešky vznikajú 
odlomením od väčších kusov. Opak je však pravdou. Zlato je často 
roztrúsené v rôznych ţilách, napr. kremenných. Pôsobením vetra, 
daţďa, mrazu a pôdnej erózie sa hornina rozrušuje a odplavuje 
drobné čiastočky po svahu do potokov a riek, kde sa usadzujú na 
určitých miestach stlkajú a spájajú. Vytvárajú zlatinky a nugety  
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                     Kalendár súťaţí na rok 2012: 
 
12.05.2012----otváranie claimov – Chocholná -Velčice, 10 bodov 
18.-20.05.2012---Rakúsko (moţno MR–20 bodov  
25.-27.05.2012---MR Poľsko, Zlotoryja, 20 bodov 
05.-10.06.2012---ME Fínsko, Himos, 30 bodov 
23.06.2012---Kremnica, Ihráč, 10 bodov 
29.06.-01.07.2012---MR Nemecko, 20 bodov 
14.-15.07.2012---Hodruša-Hámre (súťaţiť sa bude 2 dni), 10 bodov 
21.07.2012---Tuţina, Prievidza, 10 bodov 
04.08.2012---Spiš, Novovestká Huta,FarmarSKY dvor, 10 bodov 
16.-.19.08.2012---MR ČR a SR, Nový Knín, 20 bodov 
01.09.2012---Banská Bystrica, Moštenica, 10 bodov 
15.09.2012---zatváranie claimov - Zlatá Baňa, 10 bodov 
01.-07.10.2012---MS, Juţná Afrika, Pilgrim´s Rest, 30 bodov 

 
 
 
Napísali  o nás :  
 
Zlaté prasiatko na ryţovacej  panvici nenájdete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Na Jánovi Dţuganovi badať sústredenosť aj vzrušenie. Objaví sa 
na ryţovacej miske malý kúsok zlata? 
Otázku dal ţelezničný semafor odpoveď dostanete  na: 
http://www.zsr.sk/buxus/docs//zsemafor/Zsemafor12_2011.pdf 

http://www.zsr.sk/buxus/docs/zsemafor/Zsemafor12_2011.pdf
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Zlatá horúčka: V Slanských vrchoch hľadali americké zlato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Prečo zlatokopi v slovenských horách hľadali kalifornské a aljašské 
zlato? Odpoveď je jednoduchá. 
Odpoveď prináša  Ţivot: 
http://zivot.lesk.cas.sk/clanok/97
60/zlata-horucka-v-slanskych-
vrchoch-hladali-americke-
zlato.html 

Zlatá je skoro kaţdá rieka 

Bol by v tom čert, aby sme tu 
dnes nenašli zlato! Je v kaţdom 
potoku! Starý zlatokop Dušan 
Bulák zopakuje tieto vety aspoň 
trikrát a medzitým v obnosených 
papučiach vchádza do chladnej 
rieky Nitra kúsok za Prievidzou a 
my jeho slovám stále neveríme. 
Zrazu niečo vykope zo dna, 
chvíľu potočí piesok v tanieri, a 
hľa! Zlatinka   
Čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/zlata-je-skoro-kazda-rieka-09r-
/sk_domace.asp?c=A110902_165522_sk_domace_p23#ixzz1jtkvY
ZsO 

http://spravy.pravda.sk/zlata-je-skoro-kazda-rieka-09r-/sk_domace.asp?c=A110902_165522_sk_domace_p23#ixzz1jtkvYZsO
http://spravy.pravda.sk/zlata-je-skoro-kazda-rieka-09r-/sk_domace.asp?c=A110902_165522_sk_domace_p23#ixzz1jtkvYZsO
http://spravy.pravda.sk/zlata-je-skoro-kazda-rieka-09r-/sk_domace.asp?c=A110902_165522_sk_domace_p23#ixzz1jtkvYZsO
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Aj láska k ryţovaniu prechádza cez ţalúdok 

O tom čo jedia zlatokopi 
viac na  STV:    
http://www.stv.sk/online/a
rchiv/nebicko-v-
papulke?date=2011-11-
24&id=47098 
 
 
 
Mapy maľované 
zlatokopom 

 
V televíznej relácii Televíkend, 
úspešný zlatokop Miroslav 
Kapsdorfer alias Kabo, vysvetľuje.... 
Viac dopovie STV na:    
http://www.stv.sk/online/archiv/televi
kend/?date=2011-11-26&id=47115 
 
 
 

Bestseller  tohoročnej sezóny : 
 
 
Braňo Martiš:    Ako sa stať zlatokopom. 
príručka pre začínajúcich zlatokopov. 

 
 
 
http://www.goldpanning.sk/idir
/e-books/ako-sa-stat-
zlatokopom.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.stv.sk/online/archiv/televikend/?date=2011-11-26&id=471
http://www.stv.sk/online/archiv/televikend/?date=2011-11-26&id=471
http://www.stv.sk/online/archiv/televikend/?date=2011-11-26&id=471
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  Zlatokopecký rebríček 2011 - ŽENY         
Max. počet 
bodov   10 10 10 20 9 30 10 

Celkový 
počet 
bodov 
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1 Helena Režná   8 6 19 4 20 9 66 

2 Daniela Múčková 10 10 2 10 8   6 46 

3 Vladimíra Oleksíková 9   8 9 7   11 44 

4 Miroslava Dobravská   9 10 11     7 37 

5÷6 Renata Kocúrová 8 5   13       26 

5÷6 Janka Sýkorová     1 14 6   5 26 

7 Barbora Dobravská     9 6     8 23 

8 Anna Verbichová 6 6 5 4       21 

9÷11 Jarmila Kaňová       18       18 

9÷11 Martina Murzová 4 3   8 3     18 

9÷11 Klaudia Keseliová       16     2 18 

12 Michaela Režná       17       17 

13 Zuzana Diladiová   2   7     3 12 

14÷15 Dada Tučeková         9     9 

14÷15 Mária Kollárová       5     4 9 

16÷18 Božena Jancková 7             7 

16÷18 Michaela Kuzmínová   7           7 

16÷18 Vilma Považanová     7         7 

19÷20 Elena Korenková 3     3       6 

19÷20 Eva Škorová 1       5     6 

21 Miriam Laturová   1     1   3 5 

22 Gréta Kapsdorferová   4           4 

23 Daniela Prcúchová     3         3 

24÷25 Soňa Križániová         2     2 

24÷25 Tatiana Helešová 2             2 

 
Poznámky: 

- na Zlatej Hodruši v kategórii čínsky klobúk mala Anka Verbichová 
a Jozef Reţný rovnaký čas 
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  Zlatokopecký rebríček 2011 - MUŽI 
Max. počet 
bodov   10 10 10 20 10 30 10 

Celkový 
počet 
bodov 
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1 Ján Džugan 10 10       22 10 52 

2 František Dobravský 9 4 7 18     9 47 

3 Marián Boršódy   7 1 8 8   11 35 

4 Ondrej Krajči     10 16 5     31 

5 Eduard Filo   9   13 2     24 

6 Jozef Režný   5 9     9   23 

7 Viliam Kollár   2 8 3 6   3 22 

8 Richard Kaňa III 6     14       20 

9 Jozef Kollár       19       19 

10 František Verbich   8 5 2       15 

11 Marek Tibenský       9     5 14 

12÷13 Ondrej Komora 1 6 6         13 

12÷13 Rudolf Depeš 3       9   1 13 

14÷15 Pavol Dilady       11       11 

14÷15 Ladislav Tuček         4   7 11 

16÷17 Ľuboš Dobrota         10     10 

16÷17 Miroslav Nagy 7   3         10 

18 Peter Cengel 2       7     9 

19÷20 Ľubomír Stašik 8             8 

19÷20 Miroslav Kapsdorfer       4     4 8 

21 Marek Michalec             6 6 

22÷23 Anton Suchý 5             5 

22÷23 Henrich Ťažký         3   2 5 

24÷25 Štefan Barbuščák     4         4 

24÷25 Stanislav Goga 4             4 

26 Tomáš Pavkeje   3           3 

27 Richard Kaňa II     2         2 

28 Ján Mesároš   1           1 
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  Zlatokopecký rebríček 2011 - TRADIČNÉ PANVICE 
Max. počet 
bodov   10 10 20 30 30 10 
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1 Helena Režná   5 19 10     34 

2 Ondrej Krajčí 10 1 15 5     31 

3 Henrich Ťažký       30     30 

4 Jozef Režný  2 7 17       26 

5 Ondrej Komora 7 6 8     2 23 

6 Jozef Kollár       20     20 

7 Miroslav Nagy     5   7 7 19 

8÷9 Richard Kaňa III     18       18 

8÷9 Miroslav Kapsdorfer 1     13   4 18 

10 Marek Michalec 5   10     1 16 

11 Michaela Režná     6     9 15 

12 Stanislav Levendovský     13       13 

13÷14 Ján Džugan     4 8     12 

13÷14 Miroslava Dobravská   9       3 12 

15÷16 Barbora Dobravská 9 2         11 

15÷16 Anna Verbichová 2   9       11 

17÷18 František Verbich   10         10 

17÷18 Miriam Laturová           10 10 

19÷21 Ján Hrabovský           8 8 

19÷21 Vilma Považanová   8         8 

19÷21 Marián Boršódy 8           8 

22 Daniela Múčková     7       7 

23÷25 Aurel Križáni           6 6 

23÷25 Viliam Kollár 6           6 

23÷25 Marek Tibenský     1     5 6 

26÷27 Eduard Filo   4         4 

26÷27 Štefan Barbuščák 4           4 

28÷29 František Dobravský   3         3 

28÷29 Vladimíra Olexíková 3           3 
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  Zlatokopecký rebríček 2011 - JUNIORI 
Max. 
počet 
bodov   2 5 2 3 5 13 3 
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1 Zuzana Diladiová   5   3   13 3 24 

2 Matej Adamec 2 2 2   2   2 10 

3 Lenka Tučeková   3     4   1 8 

4 Rastislav Dobrota         5     5 

5 Saskia Kapsdorferová   4           4 

6 Ivan Kozák       2   1   3 

7÷9 Xavier Oleksík     1         1 

7÷9 Terezia Kapsdorferová   1           1 

7÷9 Denis Heleš 1             1 

 

 

 

 

 

 

  Zlatokopecký rebríček 2011 - VETERÁNI 
Max. počet 
bodov   2 4 3 

Celkový 
počet 
bodov Poradie Meno/Sútaž 

Otváranie 
claimov 

Zlatá 
baňa 

MSR a 
ČR 

Bystrická 
zlatinka 

1 Viliam Kollár 1 2 3 6 

2 Marcel Déri 2   2 4 

3 Ivan Križáni     1 1 
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    Súťaţ  o gram zlata. 
 
Literárna súťaž  Kam v sobotu Ryţovať o najlepší článok o ryžovaní 
zlata vo voľnej prírode. Články budú uverejňované na vnútornej  stránke 
SAZ. Bude vytvorená  databáza ryžovísk. Vyhodnotenie bude na zatváraní 
clajmov v  Zlatej Bani. . 
Hodnotiť sa bude technické popísanie miesta prípadne mapka, fotka (nie 
sú  podmienkou), zverejnenie nálezu, osobná skúsenosť na mieste 
ryžovania praktický prínos pre potencionálnych ryžovačov. Pisateľ musí 
mať prakticky prejdenú lokalitu. V prípade popísania viac článkov a lokalít 
sa body sčítavajú. V prípade dobrých článkov je možnosť oceniť viac 
autorov.  

 
 
 
 
 
Slovenská asociácia zlatokopov – štruktúra  
 
prezident SAZ: Miroslav Nagy 
viceprezidenti: Danka Múčková, Demeter Gacov – Miťo 

 
Kluby a cechy 
• Cech zlatokopov - Trenčín  
• Hodrušský klub zlatokopov  Hodruša - Hámre  
• Hornonitriansky zlatokopi  Prievidza  
• Svätokríţsky cech zlatokopov Ţiar nad Hronom  
• Banskobystrický cech zlatokopov  
• Kremnický klub zlatokopov Kremnica  
• Klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu Košice  
• Podtatranský klub zlatokopov  
• Královský cech majstrov remesla zlatokopeckého  
• Gold Men Team Lednické Rovné 
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