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Milé kolegyne a milí kolegovia, 
 

v roku 2022 si pripomenieme 300. výročie postavenia prvého 

atmosférického parného stroja v stredoeurópskom baníctve. Koncom roku 

1722 anglický konštruktér Isaac Potter dokončil prácu na Newcomenovom 

stroji určenom na čerpanie vody zo šachty Althandel v Novej Bani, čím sa 

u nás začala éra využívania parnej energie. 
 

Cieľom našej konferencie bude prezentovať najnovšie archeologické, 

historické a technologické výskumy k téme prvých parných strojov a 

budov, v ktorých stáli. Na základe reálnych príkladov by sme tiež chceli 

preveriť rôzne prístupy, ktoré možno použiť za účelom rekonštrukcie 

tejto priekopníckej technológie a jej prezentovania dnešnej verejnosti. 

Všeobecnú tému dejín techniky a industriálnej archeológie môžu priblížiť 

aj príspevky predstavujúce nové technológie, archeologické metódy a 

virtuálnu realitu. 
 

Príspevky by mali pokrývať rôzne historické aspekty používania parnej 

hnacej sily v baníctve, od raných dokladov až po prvú polovicu 19. 

storočia. Toto stretnutie expertov bude prístupné aj širokej verejnosti a 

mimo odborných príspevkov pozývame účastníkov nadviazať s ňou 

komunikáciu o svojom výskume aj formou posterov.  
 

Paralelne s konferenciou bude v Slovenskom banskom múzeu 

otvorená tiež výstava „Atmosférické parné stroje  

v stredoeurópskom baníctve“. 
 

Konferencia sa bude konať v historickom meste Banská Štiavnica  

od piatka 7. do soboty 8. októbra 2022. Na sobotné popoludnie je 

naplánovaná exkurzia po stopách regionálneho historického 

dedičstva a návšteva miesta archeologického výskumu strojovne 

atmosférického parného stroja z roku 1722 v Novej Bani.  
 

Vybrané príspevky budú publikované v kolektívnej monografii  

v anglickom jazyku v roku 2023.  

Rokovacím jazykom konferencie je angličtina.  

Nasledujúci cirkulár bude rozposlaný v marci 2022. 
 



Prihláška na konferenciu 
 

 

Priezvisko, krstné meno, titul: 
 

____________________________________________________________ 

 

 

Pracovný názov príspevku/posteru v anglickom jazyku: 
 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Adresa / Inštitúcia: 
 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Kontakt (e-mail, telefón): 
 

____________________________________________________________ 

 

 

Predbežnú prihlášku, prosím, zašlite do 28. 2. 2022  

na obe nasledovné adresy: peter.konecny2@minv.sk   

     michala.oravcova@minv.sk 
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