13. stretnutie
5. – 7. jún
2020

Prešov

banských miest a obcí Slovenska
PIATOK 5. 6. 2020
10.00 – 17.00 Príchod a registrácia účastníkov stretnutia
10.00 – 17.00 Exkurzné sprievodné programy:
• prehliadka expozícií opálových baní so sprievodcom – o 10.00 a 12.00 Jozef štôlňa
• prehliadka expozícií Slovenského technického múzea
– Prešov Solivar vstupy 10.00 – 16.00 hod.
• komentované sprevádzanie centrom mesta Prešov a pamiatkami s lektorom,
odchody skupín o 11.00, 13.00 hod., príp. individuálne pred infocentra
• exkurzia do pivovaru Šariš – vstupy o 11.00 a 13.00 hod.

11.00 – 15.00 Konferencia Montánne dedičstvo Prešovského kraja s obedom
15.30 Banícky sprievod spred Okresného úradu do katedrály sv. Mikuláša
16.00 Slávnostné otvorenie 13.stretnutia BMOS – Katedrála sv.Mikuláša
17.15 Banícky sprievod z Katedrály sv.Mikuláša
18.00 – 19.00 Prijatie primátorov a starostov banských miest a obcí, čestných hostí
a zástupcov delegácií primátorkou Mesta Prešov - radnica
18.00 Občerstvenie v centre mesta a voľný program na námestí

SOBOTA 6. 6. 2020
08.00 – 10.00 Registrácia účastníkov stretnutia
10.00 – 10.45 Banícka ekumenická bohoslužba v Kostole sv. Jána Krstiteľa
v Solivare – odovzdávanie vyznamenaní sv. Barbory
11.00 Slávnostný banícky sprievod v časti Prešov Solivar (kostol – Sklad soli)
12.00 – 13.00 Príhovor primátorky mesta a hostí na hlavnom pódiu
– banícka hymna, privítanie účastníkov, odovzdanie putovnej zástavy, odovzdanie
vyznamenaní a ocenení, pripnutie pamätnej stuhy na zástavy
13.00 – 14.00 Obed v STM – Sklad soli a veľ kostan
14.00 – 19.00 Kultúrny program na pódiu pri Sklade soli:
• 14.00 - 16.30 súťaž baníckych spevokolov a dychoviek
• 16.45 vyhodnotenie súťaže

• 17.00 - 19.00 vystúpenie domácich skupín
19.00 – 21.00 Šachtág so skokom cez kožu – STM Solivar, Sklad soli
21.00 Spoločné ukončenie oficiálnej časti programu 13. stretnutia banských miest
a obcí Slovenska (hlavné pódium) – ohňostroj v Soľnej Bani, Kamarádi, Banícka hymna.
14.00 – 20.00 Exkurzné sprievodné programy:
• prehliadka expozícií opálových baní so sprievodcom – vstupy každú celú hodinu
od 15.00 do 18.00 - Jozef štôlňa
• prehliadka expozícií Slovenského technického múzea
– Prešov Solivar vstupy 15.00 – 19.00 každú celú hodinu
• komentované sprevádzanie centrom mesta Prešov a pamiatkami s lektorom
• exkurzia do pivovaru Šariš – vstupy o 15.00 a 16.00 hod.

NEDEĽA 7. 6. 2020
09.00 Komentované sprevádzanie centrom mesta Prešov a pamiatkami s lektorom, odchody skupín o 09.00 a 11.00 hod. spred infocentra
10.00 – 12.00 Fáranie do Jozef štôlne, po vyfáraní rozlúčka účastníkov pri guláši pred štôlňou

