
Z histórie baníctva a minciarstva 

(Spracované podľa textu Miroslava Kamenického z knihy Slovensko – Ottova obrazová 

encyklopédia) 

Vďaka veľkému nerastnému bohatstvu bolo Slovensko v minulosti mimoriadne 

významnou oblasťou banskej výroby. V niektorých obdobiach sa tu dokonca nachádzali 

najpoprednejšie banské lokality sveta. Už pred vyše 4000 rokmi sa tu ťažila meď. V 4. 

storočí pred Kristom u nás sídlili Kelti, ktorí zdokonalili dobývanie a spracúvanie kovov. 

V Bratilsave Kelti razili mince s nápismi Biatec, Nonnos a podobne. Išlo pravdepodobne 

o mená ich panovníkov. Na tieto staré banícke tradície nadviazali aj naši predkovia – 

Slovania, ktorí od 5. storočia postupne osídľovali stredné a východné Slovensko bohaté 

na zlato, striebro, meď a železo. Už vo veľkomoravskom období sa rozvíjala banská 

výroba v oblasti Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Slovenského rudohoria. Rozšírené 

bolo aj protiprúdové ryžovanie zlata zo slovenských riek. Za vlády Štefana I. (vládol 

v rokoch 997 – 1038) sa začalo s razbou uhorských mincí. Na prelome 11. a 12. storočia 

sa znižuje obsah drahých kovov v minciach, čo svedčí o istej kríze vtedajšieho baníctva. 

Od polovice 12. storočia sa zavádza nová technika ťažby. Budujú sa podzemné šachty 

a štôlne. Veľkú pozornosť rozvoju baníctva venovala aj dynastia Anjouovcov. Kráľ Karol 

Róbert uskutočnil rozsiahlu banskú a mincovnú reformu. Zaviedol zemepanskú banskú 

slobodu. Nálezisko drahých kovov už nemuselo byť odovzdané do majetku kráľa, ale 

patrilo zemepánovi. Tento mohol ťažiť sám alebo ho prenajať baníkom. V rámci 

mincovej reformy prikázal Karol Róbert raziť vysokohodnotné zlaté dukáty – 

florény.Tieto kremnické dukáty sa stali na vyše 400 rokov pevnou valutou. Rozsiahla 

banská výroba bola v tomto období aj na Spiši, v okolí Gelnice, Smolníka, Spišskej Novej 

Vsi a inde. 

 

1. Slovensko bolo v minulosti: 

a) významnou oblasťou sklárskej výroby 

b) významnou oblasťou banskej výroby 

c) významnou oblasťou pekárskej výroby 

d) významnou oblasťou kováčskej výroby 



2. Meď sa na Slovensku ťažila už pred: 

a) 4 tisícročiami 

b) 3000 rokmi 

c) 4 storočiami 

d) 4 desaťročiami 

3. Z textu vyplýva tvrdenie: 

a) s razením uhorských mincí sa začalo v Slovenskom rudohorí 

b) s razením uhorských mincí sa začalo za vlády Karola Róberta 

c) s razením uhorských mincí sa začalo po príchode Keltov 

d) s razením uhorských mincí sa začalo za vlády Štefana I. 

a) polovice 12. storočia 

4. Zemepanská banská sloboda znamená: 

a) zemepán nálezisko vzácneho kovu musel prenechať baníkovi 

b) zemepán nálezisko vzácneho kovu musel odovzdať kráľovi 

c) zemepán si nálezisko vzácneho kovu mohol nechať, nemusel ho odovzdať kráľovi 

d) zemepán nálezisko vzácneho kovu musel zasypať 

5. Z textu nevyplýva tvrdenie: 

a) kremnické dukáty sa stali na vyše 400 rokov pevnou valutou 

b) Karol Róbert uskutočnil mincovú reformu 

c) stredné a východné Slovensko boli bohaté na zlato a striebro 

d) našimi predkami boli Kelti 

 

6. Písmenko, ktoré Ti pomôže zistiť priezvisko detektíva je predložka v nadpise ukážky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


