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Abstract 
 As the oldest written document concerning the metal forming on the territory of 
Slovakia, the foundation charter can be considered that constitutes the town Kremnica as a town, 
and the foundation of the mint in this town. This privilege was given by the king Charles Robert 
(1308 – 1342) from the Italian house of Anjou on the 17th Novembre 1328. The mint in 
Kremnica produces without interruption up to the present day. With its 679 years lasting 
tradition, it belongs to the oldest works not only in Slovakia, but over the world. The coining 
was considerably supported by the gold and silver ore mining in the Middle-Slovakia region 
near the town Banská Štiavnica and the town Kremnica itself. This activity needed educated 
specialists. Therefore in 1762,  the monarch Maria Therese acknowledged with her signature the 
foundation of the first Mining Academy in Banská Štiavnica on the territory of the present 
Slovakia. This Academy arose as the first in Europe and assured the education of graduated 
specialists in the whole sphere of montane sciences where the following science branches were 
involved: mineralogy, chemistry, hydraulics, mining surveying, ore dressing, non-ferrous 
metallurgy, coining and metal testing. In 1786, the first world congres of specialists in mining 
and metalurgy in the town Sklené Teplice in Slovakia was held.  On this occasion, the first 
science society in the world – the Society of Mining Sciences  (Sozietät der Bergbaukunde)  was  
founded. 

 
 

1. Úvod 
 Nálezy rôznych kovových nástrojov a mincí na našom území dokazujú, že tvárnenie 
kovov, ako spracovateľské odvetvie existovalo už v prvom tisícročí našeho letopočtu. Tieto 
nálezy však nie sú písomne doložené. Za najstaršie historické písomné pramene o tvárnení 
kovov na dnešnom území Slovenska je možné považovať razenie mincí. Zachované písomné 
podklady hovoria, že ražba mincí na Slovensku začala v prvej polovici 14. storočia. Boli to 
zlaté, ale aj strieborné mince, ktoré sa razili v Košiciach, Bratislave a Kremnici. Pokiaľ 
mincovne v prvých dvoch mestách zanikli v Kremnici sa razia do dnes. Ražbu mincí významne 
podporovala ťažba zlata a striebra v stredoslovenskej oblasti v Banskej Štiavnici a v samotnej 
Kremnici a okolitých mestách. Rakúsko-uhorský dvor rýchlo postrehol, že ak chce mať erár 
pravidelný prísun mincí, musí mať pre túto činnosť vyškolených odborníkov, ktorí túto 
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požiadávku zabezpečia. Založenie Bánskej akadémie v 18. storočí v Banskej Štiavnici, potvrdil 
správnosť rozhodnutia Viedne. Dobrá povesť úrovne akadémie a vzdelávania rýchlo prerástla 
hranice mocnárstva Viedne a nadobudla európský význam. K tomu sa pričinilo, hlavne spojenie 
teoretickej výuky s praxou. Na tomto spojeni teórie s praxou trval hlavne dvor vo Viedni už pri 
zakladaní Banskej akadémie. To, že technické konferencie na Slovensku nie sú novinkou, 
dokazuje prvý medzinárodný kongres odborníkov z baníctva a hutníctva  koncom druhej 
polovice 18. storočia, ktorý sa konal v Sklených Tepliciach. 

 
 

2. Banská Štiavnica – banské mesto 
 Podľa [1], najstarší písomný doklad, ktorý sa na toto územie vzťahuje, je z roku 1156. 
Územie, na ktorom leží aj terajšia Banská Štiavnica, sa nzývalo terra banensium – zem 
baníkov. Aj najstarší latinský písomne doložený názov terajšej Banskej Štiavnice je Bana, čo 
svedčí o jej slovanskom pôvode. Striebro z Uhorska, môžeme predpokladať, že prevážne 
banskoštiavnické, sa vyvážalo za jeho hranice už v 10. storočí, ako sa dozvedáme zo záznamu 
Kyjevského letopisu z roku 969. Strieborné mince dal raziť už kráľ Štefan I. (997-1038) zo 
striebra z vlastných zdrojov, najpravdepodobnejšie zo striebra vyťaženého na území Banskej 
Štiavnice. Striebro na razenie mincí banskoštiavnických baní používal aj kráľ Belo I. (1060-
1063). Ako ďalej uvádza [1], druhým najstarším zachovaným písomným dokladom, týkajúcim 
sa banskoštiavnického územia, je listina Ondreja II. Z roku 1217, ktorá dokazuje, že tu ťažba 
striebra v tomto roku prevyšovala ročne 2400 mariek (1 marka = 0,2456 kg). Banícka osada 
Bana sa stále väčšmi vzmáhala a mnohé okolnosti dokazujú, že Banskú Štiavnicu už pred 
tatárskym vpádom v rokoch 1241-1242 povýšili na slobodné kráľovské mesto. Veľmi dôležitým 
dokumentom o minulosti Banskej Štiavnice je aj vosková pečať s kruhopisom ”Pečať 
mešťanov Štiavnice”. Je to nie len najstaršia zachovaná pečať s mestským erbom v bývalom 
Uhorsku, ale aj najstaršia zachovaná pečať s baníckymi znakmi – kladivom a želiezkom – v 
Európe vôbec. Mestskú pečať s erbom môžeme pokladať za súčasť výsad, ktoré sa mestám 
udeľovali. Názov Štiavnica na pečati dokazuje, že mesto Banská Štiavnica vzniklo splynutím 
dvoch starých banských osád nachádzajúcich sa blízko seba na území baníkov (terra banensium) 
– z osady Bany a Štiavnice. Písomný doklad, ktorý by udeľoval banské práva Banskej Štiavnici 
sa nezachoval, existujú len jeho odpisy, najstarší z nich je asi z roku 1466. 
 Mesto Banská Štiavnica, ale aj bo baníctvo v Banskej Štiavnici a jej okolí, rástlo, 
alebo upadalo vo vzájomnej jednote. Pokiaľ nemecký kolonisti roznmožili počet baníckeho 
obyvateľstva, ale priniesli aj bohaté skúsenosti najmä v hlbinnom dobývaní. Naopak tatársky 
vpád, husitské nepokoje, zemetrasenie roku 1443, turecká expanzia, protihabsburské povstania a 
morová epidémia, mali veľmi nepriaznivý vplyv na banskú ťažbu. 
 Ďalšia ťažba striebra a zlata si vyžadova prechod z povrchového dobývania na 
hlbinné dobývanie. Práca baníkov v tvrdých horninách bola namáhavá a málo efektívna. Na 
pomoc prišla ohňová dobývacia metóda. Temer revolučný prevrat v banskej ťažbe však 
spôsobilo použitie pušného prachu roku 1627. Trhacia sila pušného prachu sa prvý raz použila 
na mierové ciele – na uľahčenie práce baníkov. Prvý odstrel uskutočnil Gašpar Weindl 8. 
februára 1627 v Hornej Biberovej štôlni v Štiavnických Baniach. Prechod do stále väčších hĺbok 
spôsoboval zatápanie banských diel, preto v 16. a 17. storočí sa objavujú aj prvé vodočerpacie 
stroje na vodný pohon. Technický problém ustavičného zatápania baní spodnou vodou vyriešil 
Jozef Karol Hell zostrojením vodostlpcového čerpacieho stroja. Hnacia energia sa pôvodne 
získavala pomocou konských gepľov, ale neustále zvyšujúca sa potreba energie si vyžadovala 
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hľadať nové zdroje energie a tým sa stala vodná energia získaná z dômyselne budovaných 
umelých nádrží vo vhodnej lokalite. V priebehu 16. – 18. storočia sa postavilo 40 umelých 
nádrží, ktorých obsah predstavoval 7 mil. m3 vody. Dĺžka zberných a náhonových jarkov bola 
vyše 100 km. Najväčšiu zásluhu na postavení, prebudovaní a rozšírení banskych vodných nádrží 
mal najskôr hlavný banský strojmajster M. K. Hell (1653-1743), ale najmä Samuel Mikovíni 
(1686-1750). Údaje v [1] uvádzajú, že v rokoch 1790-1858 sa vyrobilo v štátnych a súkromných 
baniach 440 540,852 kg striebra, 9 814,176 kg zlata a 331 785,704 q olova. V rokoch 1859-1863 
sa vyrobilo aj 9 344,600 q medi. 

 
 

3. Kremnica – mincové mesto 
 Podľa [2], 17. november 1328 sa pokladá za deň konštituovania Kremnice ako mesta 
a založenie aj tamojšej mincovne. Privilégium vydal kráľ Karol Róbert (1308-1342) z 
talianského rodu Anjouovcov, aby v zmysle menovej politiky Anjouovcov spracúvala na mince 
drahé kovy a meď zo stredoslovenských banských oblasti. Spočiatku tu razili povolaní odborníci 
z Kutnej Hory groše, avšak už v 30. rokoch 14. storočia sa tu začali podľa florentského vzoru 
raziť dukáty, ktoré sa pre svoju kvalitu tešili dobrej povesti a pre svoju stabilnú hodnotu sa stali 
vedúcou peňažnou jednotkou strednej Európy. Mincovňa patrila medzi najproduktívnejšie v 
Európe a v razbe zlatých mincí dosiahla európske prvenstvo. V 15. storočí sa pre pokles v ťažbe 
drahých kovov objem jej produkcie znížil. R. 1424-1548 poberali dôchodky z mincovne a zo 
stredoslovenských baníckych miest uhorské kráľovné. R. 1546 prevzal mincovňu Ferdinand I. 
a súčasne vykonal aj reorganizáciu správy. Nadriadeným orgánom mincovne sa stal komorský 
gróf so sídlom v Banskej Štiavnici, ktorý podliehal Dolnorakúskej komore a neskoršie Dvorskej 
komore. Tak sa mincovňa dostala do závislosti od viedenských úradov, ktoré až do 1867 
určovali jej činnosť. Nová správa sa pokúšala zaviesť do výroby novú technológiu, avšak pre 
odpor mesta Kremnice a minciarov, podporovaných uhorskými stavmi, sa to dlhší čas 
nepodarilo. Mince sa tu razili ručne, čo spôsobilo nízku produktivitu. Podnik sa dostal do fázy 
relatívnej stagnácie vo vzťahu k iným európskym mincovniam, hoci tu bola z hľadiska 
zásobovania energiou (dostatok dreva a vodnej energie) priam ideálna situácia na vybudovanie 
veľkokapacitného podniku. Preto sa doň investovalo len to najnutnejšie. Mincovňa spracúvala 
len stredoslovenskú produkciu drahých kovov. Nová technológia sa zaviedla až v pol. 17. 
storočia. V lúčení drahých kovov sa zaviedla kvartácia, t. j. aplikácia kyseliny dusičnej, čo 
podstatne znížilo výrobné náklady. Vybudovala sa moderná lúčobňa a do nej sa na lúčenie 
dovážali drahé kovy nielen z Uhorska, ale aj z iných habsburských krajín i zo zahraničia. R. 
1658 sa zaviedla strojová razba mincí a od 1661 sa razili mince na valcovacích strojoch poháňa-
ných vodou. Po realizácii početných zlepšení, na čom má najväčšiu zásluhu Daniel Warou, 
dostala sa mincovňa na prvé miesto nielen v aplikácii najmodernejších vedeckých a technických 
poznatkov vo výrobe, ale aj v kvalite svojich výrobkov. V 2. pol.18. storočia v súvislosti so 
zavedením konvenčnej meny a aj začiatkom 19. storočia v období inflácie dosiahla výroba aj z 
kvantitatívnej stránky špičkovú úroveň. Produkcia drahých kovov bola v 1. pol. 19. storočia 
pasívna a kremnickú mincovňu pokladali za súčasť erárnych Banských majetkov. Preto sa do nej 
v tomto období neinvestovalo. R. 1867 keď Banské majetky a mincovňu prevzal uhorský štát, 
stala sa jedinou uhorskou mincovňou. Podnik podliehal priamo uhorskému ministerstvu financií 
a realizovali sa v ňom nákladné investície. Moderne vybavená mincovňa hladko zvládla úlohy 
súvisiace so zavedením korunovej meny 1892, ako aj v razbe množstva inflačných mincí v čase 
1. svetovej vojny. Po rozpade Uhorska dala maďarská vládnúca trieda odviezť všetky materiály, 
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ako aj časť zariadenia do Budapešti. Vďaka úsiliu zamestnancov mohli sa však v Kremnici už 
1921 začať raziť prvé čs. mince. Aj v ČSR mal tento podnik jedinečné postavenie. Popri razbe 
mincí vysokú úroveň v Kremnici dosiahlo aj medailérstvo. Toto umenie k nám preniklo na 
rozhraní 15.-16. storočia hlavne z Talianska, Nemecka a Čiech. Medzi najstaršie a najznámejšie 
práce patrí medaila pri príležitosti korunovácie Ľudovíta II. 1508. Autorov medailí z tohto 
obdobia nepoznáme. Rozvoj medailérstva nastal hlavne po 1526, keď sa okrem  mincovníctva 
stalo dôležitým článkom výrobného procesu mincovne a súčasne aj dôležitým článkom 
umeleckého a ekonomického rozvoja mesta Kremnice. Po 1918 nastal veľký rozmach 
medailérstva, utvoril sa vlastný umelecký kolektív medailérov. Z tohto obdobia jednou z 
najznámejších je medaila Oživotvorenie Matice slovenskej (1919). R. 1948 sa dobudovala hutná 
výroba a podnik mohol taviť niklové zliatiny v elektrických peciach a valcovať bloky za tepla.  
 

       
    Fig.1 Florén uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou (1308-1342), patriaci k uhorským dukátom, ø 20 mm 

 
 

       
    Fig.2 Groš uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou (1308-1342; líce a rub), bez mierky 

 
 

4. Banská akadémia 
 Okolo počiatku založenia prvej vysokej školy na vyučovanie banských a hutných 
odborníkov prevládal nejednotný názor na termín a postup založenia tejto vysokej školy v 
Banskej Štiavnici. Do našej odbornej verejnosti významné objasnenie vniesol J. Vozár [3]. 
Uvádza, že vytvorenie banskej vysokej školy v Banskej Štiavnici, predchádzalo množstvo 
jednaní a doporučení vtedajšej panovníčke Márií Terézií. Posledné odporučenie, ktoré obdržala 
27. októbra 1762, podpísal prezident Cisársko-kráľovskej dvorskej komory gróf Ján Seyfried 
Herbestein a vedúci Cisársko-kráľovskej českej a rakúskej dvorskej kancelárie gróf Rudolf 
Chotek. Panovníčka Mária Terézia schválila po preštudovaní správy najmä nasledovné návrhy: 



Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 1 (162 - 171)                                                                                                         166 

 

• V Banskej Štiavnici sa má zriadiť škola pre praktické vyučovanie baníctva (Eine 
praktische Lehrschule) 

• Má sa nariadiť filozofickým fakultám, aby dávali mládeži viac vedomostí z banských 
vied 

• T. Peithner sa má ustanoviť za profesora všetkých banských vied v Prahe 
 

       
    Fig.3 Dukát cisára Mateja (1611-1619) z kremnickej mincovne (zn. K-B) z r. 1616 (líce a rub), bez mierky 

 
 

        
    Fig.4 Toliar s portrétom Márie Terézie (1740-1780) s letopočtom 1780 a značkou S.F. (líce a rub), bez mierky 

 
 

 Tieto rozhodnutia urobila cisárovná Mária Terézia 13. decembra 1762. Tým bola 
záležitosť po formálnej stránke uzavretá a rozhodnutia možno plným právom považovať za 
vznik dvoch osobitných inštitúcií na vysokoškolské vzdelávanie banských odborníkov, a to 
Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a Katedry banských náuk pri Filozofickej fakulte v Prahe. 
Bolo stanovené, že profesor má prednášať v nemeckej reči. Pôvodná idea zriadiť jednu školu pre 
všetky krajiny habsburskej ríše sa realizovala až roku 1772, keď bola zrušená Katedra banských 
náuk v Prahe a jej profesor Thaddeas  Peithner bol preložený za profesora banského umenia do 
Banskej Štiavnice. 
 Ako je tiež v [4] uvedené, ako prvá katedra bola zriadená, katedra metalurgie a 
chémie. Jej prvým profesorom sa stal významný vedec Mikuláš Jozef Jacquin [5] (16.2.1727 
Leiden, Holandsko – 26.10.1817 Viedeň). Po ročnej príprave a zriadení chemického laboratória 
začal začiatkom septembra r. 1764 Jacquin prednášať. Prednášky začalo navštevovať 40 
záujemcov o banské štúdium. Druhá zriadená katedra r. 1765 zabezpečovala výuku v odbore 
mechanika a hydraulika. Prvým profesorom tejto katedry sa stal Mikuláš Poda [6] (3.10.1723 
Viedeň – 29.4.1789 Viedeň). V r. 1770 pribudla tretia katedra, banské umenie a banské právo a 
škola dostala názov Banská akadémia. Za prvého profesora tejto katedry bol menovaný 
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Christoph Traugott Delius [4] (1728 Walleshausen bývalá NDR – 21.1.1779 Florencia, 
Taliansko).  
 Na akadémií sa používali progresívne vyučovacie metódy. Prednášanie teoretických 
poznatkov sa spájalo s praktickými cvičeniami v laboratóriach a s praxou v baniach, úpravniach 
a hutách. Za poslucháča Banskej akadémie mohol byť prijatý uchádzač, ktorý dovŕšil 18. rok, 
absolvoval aspoň gymnázium a jednoročnú, od r. 1797 dvojročnú prax. Prax bola potrebná aj 
vtedy, ak išlo o absolventa univerzity. Školské a laboratórne potreby a pomôcky dostali 
poslucháči zdarma, neplatilo sa ani za prednášky. Po skončení trojročného štúdia nasledovala 
ročná prax v baniach, hutách, resp. v mincovni. Na akadémii bol zavedený presný skúšobný 
systém a vyhotovovali sa klasifikačné výkazy. Počas praxe na konci štúdia museli študenti 
vypracovať písomné práce. Udelenie absolutória bolo viazané na splnenie praktickej úlohy 
priamo vo výrobe. V r. 1808 bol zriadený samostatný lesnícky inštitút, ktorý v r. 1824 bol 
zlúčený s akadémiou, ktorá dostala názov Banská a lesnícka akadémia. R. 1839 sa zriadila 
samostatná katedra deskriptívnej geometrie a kreslenia, r. 1840 katedra mineralógie, geognózie a 
paleontológie, r. 1872 katedra železohutníctva, ktorá dosiahla pod vedením jej prvého profesora 
Antona Kerpeliho [7] (5.2.1837 Arad, Rumunsko – 22.7.1907 Banská Štiavnica) vysokú 
úroveň. Zaoberal sa tiež modernizáciou technickej vybavenosti železiarní v Uhorsku, najmä v 
Podbrezovej. Po reorganizácií  v r. 1904 sa na 20 katedrách študovali tieto odbory: baníctvo, 
kovohutníctvo, železohutníctvo a lesníctvo, zvlášť sa prednášalo zdravotníctvo a účtovníctvo. 
Štúdium bolo predĺžené na 4 roky a dvojročnú záverečnú prax. V školskom roku 1914-15 
pôsobilo na škole 22 profesorov, 3 externí prednášatelia, 10 asistentov, 4 adjunkti a 11 
zástupcov pomocných profesorov.  

 

 
    Fig.4  Medaila vydaná pri príležitosti 230. výročia založenia Banskej akademie v Banskej Štiavnici. 

 
 

 Banská akadémia v Banskej Štiavnici bola prvou školou tohto druhu na svete. 
Študovali na nej poslucháči z celej Európy, vychovala veľa odborníkov, ktorí sa uplatnili v 
Európe i v zámorí. Vo veľkej miere prispela k rozvoju chémie, metalurgie, baníctva, geológie, 
banského meračstva, banskej kartografie, lesníctva, železiarstva, atď.  Tak ako sa konštatuje v 
[8], Banská akadémia v Banskej Štiavnici bola tiež prvou vysokou školou banskou v Europe, 
lebo saská Bergakademie vo Freibergu bola založená v roku 1765. Gornyj institut v Petrohrade v 
roku 1773, Bergakademie v Clausthalu v roku 1775 a Ecole Supérieure des mines v Paríži v 
roku 1783. Národnostné spory, ktoré vyvrcholili r. 1849 a zavedenie maďarčiny ako 
vyučovacieho jazyka, následne odchod nemeckých a českých poslucháčov spôsobili úpadok 
akadémie. Dve podobné školy vznikli v Příbrame a v Leobene (Rakúsko). R. 1904 sa Banská a 
lesnícka akadémia premenovala na Vysokú školu banskú a lesnícku v Banskej Štiavnici. V apríli 
1919 sa presťahovala z Banskej Štiavnice do Šopronu v Maďarsku.  
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5. Významní profesori Banskej akadémie 
Anton Leopold Ruprecht [9] (14.11.1748 Smolník – 1814 Viedeň). Štúdium na Banskej 
akadémii v Banskej Štiavnici absolvoval 1774. Pôsobil v Smolníku, v novembri 1777 odišiel na 
študijnú cestu do Norska, Švédska, Saska a iných krajín. Študoval najmä u profesora Bergmanna 
v Stockholme. Roku 1779 profesor chémie a metalurgie na Banskej akadémii v Banskej 
Štiavnici. Prednášal aj banské právo, praktické baníctvo a lesníctvo. Vybudoval nové laboratória 
a povzniesol výuku chémie laboratórnym spôsobom na svetovú úroveň. Jeho systém 
laboratórnej výuky chémie prevzala aj parížska polytechnika a od nej ostatné podobné školy. 
Pokusmi zistil existenciu bária, vápnika, horčíka, hliníka, mangánu a volfrámu, ale nedokázal 
ich separovať. Výsledky svojich výskumov publikoval len v malej miere. Zaoberal sa aj 
výskumom telúru, zaslúžil sa o zdokonalenie, zavedenie a rozšírenie tzv. európskej 
amalgamácie, ako prvý zaviedol pojem chemický proces. Veľké úsilie vynaložil na vybudovanie 
mineralogických zbierok akadémie. Zaoberal sa aj stavbou hromozvodov. Pracoval na 
modernizácii banského práva. Autor viacerých článkov v Bornových Physikalische Arbeiten. 
Zakladajúci člen Medzinárodnej banskej spoločnosti (Societät der Bergbaukunde) 1786 v 
Sklených Tepliciach. Od 1792 dvorský radca vo Viedni. 

 

Mikuláš Poda [6] (3.10.1723 Viedeň – 29.4.1789 Viedeň). Ako 17-ročný vstúpil do jezuitského 
rádu, kde študoval filozófiu a teológiu. Zvlášť sa venoval štúdiu matematiky, astronómie a 
prírodných vied. Pôsobil ako profesor matematiky v Klagenfurte, Linzi a Grazi, kde sa stal 
riaditeľom astronomického observatória a založil prírodovedné múzeum. Roku 1765 profesor na 
novozriadenej Katedre matematiky a mechaniky Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde 
prednášal aj strojníctvo. Od roku 1771 učil banských praktikantov v Rakúsku. V Banskej 
Štiavnici napísal viaceré diela, v ktorých venoval pozornosť hlavne tamojšej banskej technike. 
Autor prác Kurzgefasste Beschreibung der bei dem Bergbau zu Schemnitz in Nieder-Ungarn 
errichteten Maschinen (Praha 1771), Berechnung der Luftmaschine der zu Schemnitz bey der 
Amalia Schacht von Joseph Karl Höll Oberkunstmeister erfunden, erbaut im Jahre 1763 den 23. 
Märtz ist angelassen worden (Viedeň 1771) a Akademische Verlesung über die zu Schemnitz in 
Nieder-Ungarn errichteten Pferdegoepel (Drážďany 1773). 

 

Michal Ignác Patzier [6] (25.9.1749 Krompachy – 29.8.1811). Roku 1781 začal študovať na 
Banskej akadémii v Banskej Štiavnici. Ako profesor 1788-97 prednášal na Banskej akadémii 
matematiku, fyziku a mechaniku. Po odchode profesora A. Ruprechta prevzal katedru chémie, 
mineralógie a hutníctva. Nposledy bol banským radcom a referentom pre erárne panstvá a lesy 
pri Hlavnom komornogrófskom úrade v Banskej Štiavnici. Roku 1791 vynašiel metódu 
zamedzenia strát zlata a striebra pri amalgamácii kýzových rúd, zlepšil a zlacnil spôsob čistenia 
zlata, zdokonalil výrobu antimónu z antimónových rúd v Magurke. Autor obsiahlej učebnice 
hutníckej chémie Anleitung zur metallurgischen Chemie I-IV (Budín 1805). 

 

Mikuláš Jozef Jacquin [5] (16.2.1727 Leiden, Holandsko – 26.10.1817 Viedeň). Študoval v 
Louvain, Leidene, Paríži, Viedni najprv klasickú filológiu, potom medicínu a prírodné vedy. 
Roku 1755-59 podnikol výskumnú cestu do oblast Karibského mora, po návrate riaditeľ 
botanickej záhrady viedenskej univerzity. Roku 1763 poverený organizovaním Banskej 
akadémie v Banskej Štiavnici a vymenovaný za profesora chémie a mineralógie,  od 1768 
profesor botaniky a chémie na univerzite vo Viedni a riaditeľ univerzitnej botanickej zahrady. 
Zaslúžil sa o vybudovanie dobre vybaveného chemického laboratória a zbierky minerálov 
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Banskej akadémie. Autor učebnice chémie pre poslucháčov medicíny, Anfangsgründe der 
medizinisch-praktischen Chemie (Viedeň 1783), Examen chemicum doctrinae Mayerianae… 
(Viedeň 1769), v rukopise sa zachovali aj jeho prednášky z Banskej Štiavnice. Patril k 
zakladateľom experimentálnej metódy v chémii, jeho prínos pre túto oblasť ocenil aj Lavoisier. 
Venoval sa však predovšetkým botanike, významne sa zaslúžil o udomácnenie Linného 
rastlinného systému v monarchii. Autor viacerých prác z botaniky, napr. Observationes 
botanicae (4 časti 1764-78), atď. Člen viacerých vedeckých zahraničných spoločností. 

 

Christoph Traugot Delius [4] (1728 Walleshausen bývalá NDR – 21.1.1779 Florencia, 
Taliansko). Právo a prírodné vedy začal študovať v Magdeburgu, 1753 absolvoval banícku školu 
v Banskej Štiavnici. Pracoval ako banský dozorca v Banskej Štiavnici, banský merač a učiteľ na 
baníckej škole v Banskej Štiavnici,  banský merač a učiteľ na baníckej škole v Smolníku, od 
1756 zastával významné funkcie v baníctve v Banáte. Roku 1770 profesor baníctva na Banskej 
akadémii v Banskej Štiavnici a banský radca. Prednášal banské právo, banskú ekonomiku a 
štatistiku. Od 1772 dvorský radca pre baníctvo a mincovníctvo vo Viedni. Zaviedol významné 
reformi, ktoré mali veľký ekonomický dosah. Roku 1773 vyšla tlačou jeho učebnica Anleitung 
zur Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung nebst einer Abhandlung von dem 
Grundsätzen der Bergcameral-wissenschaft. V prvom zväzku sa zaoberal geológiou, 
vyhľadávaním rúd, zakladaním baní, štôlní a šácht, dobývaním, úpravou rúd a banskou 
ekonomikou. Venoval pozornosť aj banskej technike. Druhý zväzok obsahoval obrazové 
prílohy. Učebnica vyšla 1778 vo francúzskom preklade a používala sa aj v Rusku. Vyše 50 
rokov bola najvýznamnejšou učebnicou baníctva na svete. Delius sa ňou stal zakladateľom vedy 
o baníctve. 

 
 

6. Knižnica Banskej akadémie 
 Vznikom novej Slovenskej republiky sa často spomínajú umelecké diela, knihy a celé 
knižnice, ktoré boli v minulosti odvlečené z terajšieho územia Slovenska. Typickým príkladom, 
ako je uvedené v [10] je aj knižnica Banskej akadémie v Banskej Štiavnici (1763-1918). Po 
vzniku Československej republiky v októbri došlo k obsadeniu Banskej Štiavnice 
československými vojskami až 7. januára 1919 a predstavitelia československej vlády prišli až o 
deň neskôr. Žiaľ za túto dobu stačil promaďarský orientovaný profesorský zbor zbaliť celý 
inventár Banskej akadémie a pripraviť ho na odvoz do Maďarska. Profesori neuposlúchli príkaz 
predstaviteľov Československa o obnovení prednášok, ale po neúspešnom pokuse o prevrat v 
dňoch 19. -20. februára 1919 odišli z Banskej Štiavnice 24. apríla 1919. A tak bol z Banskej 
Štiavnice skoro pol roka po vzniku Československej republiky unesený celý inventár Banskej 
akadémie. Ako sa píše ďalej v [10], podľa zoznamu, ktorý bol odovzdaný predstaviteľom 
Československa, sa jednalo o 69 991 inventárnych jednotiek. Knižničný fond Banskej akadémie 
bol odvezený do Miškovca a Šoprone. Jednalo sa o knižnicu Baníckej školy a neskoršej Banskej 
akadémie z rokov 1735-1918. Tri štvrtiny tejto knižnice, asi 35 000 kníh so zameraním na 
baníctvo, hutníctvo a prírodné vedy, sú uložené v Miškovci a zbytok asi 10 000 kníh týkajúcich 
sa prevážne lesníctva sú uložené v knižnici Vysokej školy lesníckej a drevárskej v Šoproni. 
 Ako uvádza prameň [10], knižnica bola spolu s Baníckou školou založená 
Viedenským komorným dekretom zo dňa 22. júna 1735, ktorý vyznačil aj najdôležitejšie 
banícko-hutnícke knihy, ktoré bolo potrebné pre knižnicu obstarať. V knižniciach v Miškovci a 
Šoproni sú  aj v  súčasnosti  sústredené  všetky  diela  nazbierané v rokoch 1735 až 1918, teda od  
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času založenia Baníckej školy a neskôr Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Medzi prvé 
učebnice patrí dielo: Corpus inris et systema renum metallicarum (Novo spísaná banícka kniha), 
ktorá vyšla vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1698. Najbohatším prírastkom knižnice Banskej 
akadémie bol nákup knižnice profesora Antona Peithnera (1727-1792), ktorý pôsobil ako 
profesor Univerzity v Prahe a Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Od profesora Peithnera 
bolo vykúpených 1 392 kusov kníh technickej a prírodovednej literatúry s mnohými unikátmi zo 
16. a 17. storočia, ako sú diela Agricolu z roku 1557, Plíniusa z roku 1496 a 1553, ale aj diela 
Bernouliho a ďalších. Pre dokreslenie ceny tohto unikátu aspoň mená autorov originálnych kníh, 
ktoré sa vo fonde knižnice Banskej akadémie nachádzajú: Euler, Segner, Poisson, Galileo, 
Ampére, Faraday, Gay-Lussac, Lavoisier, Agricola, Born, Darwin, atď. Samozrejme, že sa tam 
nachádzajú tiež diela profesorov Banskej akadémie N. Jacquina, N. Podu, Chr. Deliusa, A. 
Ruprechta, K. Fallera, T. Peithnera, K. Farbakyho, Š. Schenka, Haidingera a mnohých ďalších, 
ktorí významne prispeli k šíreniu prírodných vied a slávy Banskej akadémie. 
 Na záver sa v [10] konštatuje, že pre nás zostáva smutným faktom skutočnosť, že 
unikátna knižnica Banskej akadémie sa nedá vidieť alebo študovať v Banskej Štiavnici, tam kde 
patrí, ale v Maďarsku v mestách Miškovec a Šoproň. Dá sa len veľmi ťažko veriť, že sa niekedy 
aspoň časť knižnice Banskej akadémie na Slovensko vráti. 

 

 

7. I. medzinárodný kongres vedcov na svete 
 Kontakt, ktorý mal Ignác von Born [11] so Slovenskom bol pri zavedení nepriamej 
amalgamácie v Sklených Tepliciach. Born musel o jej zavedenie dlho bojovať, lebo aj vydanie 
knihy o amalgamácii muselo byť povolené samotným cisárom Jozefom II. O realizácii pokusu 
nepriamej amalgamácie sa najviac vie z prác švédskeho vedca Ferbera, ktorý sa amalgamácie 
osobne zúčastnil. Amalgamácia znamenala zavedenie mokrej hydrometalurgickej metódy v 
hutníctve. Samotný Born, ktorý mal v tom čase 44 rokov, pochopil, že ďalší pokrok v baníctve a 
hutníctve záleží od jeho postavenia na vedeckú základňu. Veľký význam má aj skutočnosť, že 
zavedenie nepriamej amalgamácie uvoľnolo cestu vedeckému vývoju, ku ktorému isto prispela 
aj Banská akadémia v Banskej Štiavnici.  
 V [11] sa ďálej uvádza, že zavedenie nepriamej amalgamácie v Sklených Tepliciach 
malo ešte väčší význam v tom, že pri príležitosti predvádzania tejto metódy bol do Sklených 
Teplíc zvolaný prvý medzinárodný kongres odborníkov z baníctva, hutníctva a súvisiacich 
prírodovedných disciplín, ktorý vedecký podporil Ignáca von Borna v aplikovaní výsledkov 
svojho výskumu. Na kongrese v roku 1786 bola súčasne založená prvá vedecká spoločnosť na 
svete – Spoločnosť banských náuk – Societät der Bergbaukunde. Tak sa Sklené Teplice stali 
miestom, kde sa konal I. medzinárodný kongres vedcov na svete. Literatúra často uvádza, že 
prvý vedecký kongres na svete bola Parížska metrologická konferencia, ktorá riešila zavedenie 
metrologického systému. Táto sa však konala až v roku 1798. Na konferencii v Sklených 
Tepliciach sa počas priebehu pokusu zúčastnilo 27 vedcov z 10 krajín. Založená vedecká 
spoločnosť mala 148 členov z celého sveta. Medzi členov tejto spoločnosti (spoločnosť mala 
vypracované progresívne stanovy) patrili také osobnosti ako J. Watt, A. L. Lavoisier, J. W. 
Goethe. Ústredné riaditeľstvo bolo na začiatku v Sklených Tepliciach. Na záver v [11] sa píše, 
bol to Ignác von Born, ktorý preslávil Sklené Teplice vo svete, jeho nezlomný elán, ktorým 
dokázal urobiť veľké veci. Je nesporné, že tieto životné stretnutia Ignáca von Borna so 
Slovenskom ovplyvnili jeho život, ale môžeme s určitosťou tvrdiť, že Slovensko a jeho mestá 
(vtedy ešte Horné Uhorsko) sa jeho vplyvom stále viac dostávalo do povedomia vedeckého 
sveta. 
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8. Záver 
 Výrobný podnik Mincovňa Kremnica, pracuje na Slovensku už nepretržite 679 rokov. 
Patrí medzi najstaršie hutnícke podniky nie len na Slovensku, ale aj v Európe a tým aj v celom 
svete. Banícke a hutnícke vysoké školstvo má počiatky na území dnešného Slovenska, podľa 
jeho vzoru boli zakladané aj iné vysoké školy zaoberajúce sa montánnymi vedami. 
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