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PREDSLOV 
 
 Je 10 rokov veľa, alebo málo? Závisí to zrejme od rýchlosti, akou sa striedajú udalosti. 
S ohľadom na ľudský život, ktorý v priemere trvá asi pol storočia, je to úsek času, dostatočný na 
vznik tradície!  
 Účastníci Banskoštiavnických dni sú ľudia, mysliaci technicky a prírodovedecky, používajúci 
jasne definované pojmy. Preto si dovolíme malé extempore do oblasti terminológie a naplníme 
niekoľko, pre náš predslov potrebných pojmov. Pod udalosťou sa obvykle myslí krátkodobý obraz 
situácie, v ktorom si nevšímame dynamiku, ale ho ponímame staticky, zanedbávajúc možné 
pôsobenie síl. Kauzálne zviazané udalosti vyžadujú pracovať so silami, ktoré vyvolávajú zmenu 
udalostí. Takto sa dopracovávame k dynamickému pojmu dej. Mieru následnosti dejov, nazývame 
čas. Teraz už máme zavedené pojmy, pomocou ktorých je zmysluplnosť otázky, vyslovenej na 
začiatku, jasná! Zaznamenávaním udalostí v živote spoločnosti vznikajú jej dejiny – jej história. 
 Zdroje spoločenských síl, ktoré hýbu dejinami, sú dvojakého charakteru: Vzdialené chúťkam 
sebeckých jednotlivcov, ktorí sa radi kryjú tvrdeniami, že konajú v záujme viac, alebo menej 
početných skupín a zdroje, ktorými sú napĺňané predstavy silných jedincov, ktorí konajú pre dobro 
celku. Ku ktorej skupine jednotlivé zdroje dejinných síl patria, rozhodne, až po veľkom časovom 
odstupe, história.  
 Deje, ktoré prebiehajú v určitej záujmovej skupine spoločnosti dlhšiu dobu opakovane, 
podľa, len málo sa meniaceho scenára, takže sú históriou tejto skupiny overené, nazývame 
tradíciami. Preto je v záujme ľudí tradície podporovať a nie ich v duchu prvej skupiny zdrojov 
spoločenských síl, nasilu inovovať a meniť ich následnodosť a chod, hoci aj pod rúškom 
odbremeňovania aktérov.  
 Našťastie sa ukázalo, že jestvuje dostatočne výkonná skupina nadšencov, ktorí v záujme 
nenarušenia tradície neľutovali vynaloženú námahu a využijúc svoje kontakty a vplyv, pripravili 
stretnutie odborníkov v priestoroch historicky zaujímavých budov Štiavnických vysokých škôl s 250 
ročnou tradíciou. Tým sa, aspoň okrajovo, oživila spomienka na neúspešný pokus nadviazať na 
banskoštiavnickú, v Monarchii prvú vysokú školu, preložením Fakulty ekológie a environmentalistiky 
Technickej univerzity zo Zvolena na nedlhú dobu medzi rokmi 1998 až 2003 do Štiavnice. 
 Niekoľko inštitúcií a spoločenských organizácií, a to Slovenská nukleárna spoločnosť, mesto 
Banská Štiavnica Slovenské elektrárne a.s., AE Mochovce, Geologický ústav SAV, Banská Bystrica, 
Združenie pre reguláciu rizika z radónu, Banská Štiavnica a Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad 
Labem, pojalo konferenciu X, Banskošiavnické dni 2008 do programu svojej práce aby prispeli 
k plneniu jej pôvodných cieľov: rozvíjať diskusiu o jadre atómov v širokom zábere 
rádioenvironmentalistiky, jadrovej energetiky a odpadového hospodárstva, pracujúc v dvoch 
sekciách: z pohľadu mierového využitia jadrovej energie a komunálnych odpadov 
a environmentálnych záťaží. 
 Dnes, v dobe nerovnomernej kumulácie finančných prostriedkov, kedy je nedostatok 
peňazí pre financovanie študentských exkurzií na pracoviská, s ktorých organizáciou práce a 
prevádzkovými podmienkami ako aj používanými modernými technológiami, sa študenti majú 
počas svojho štúdia oboznámiť, je priam trestuhodné neviesť študentov k účasti na konferenciách, 
zameraných na oblasť, ktorú študujú. Banskoštiavnické dni, ktoré sa pôvodne odohrávali priamo 
v priestoroch príslušnej fakulty, vznikli pričinením členov Katerdry environmentálneho inžinierstva 
tejto fakulty a plnili známe príslovie: Keď nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hore!  Pre 
výučbu mnohých predmetov, zabezpečovanú touto katedrou, je lacnejšia komunikácia 
s odborníkmi počas konferencie, ako vyhľadávanie kontaktov s perspektívou získania témy 
diplomovej práce, ba aj možného svojho zamestnania.   
           
          Prípravný výbor X BŠD        
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