
Klub zlatokopov 
 

 V roku 1998 bol založený klub zlatokopov pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach. 
Uvažovalo sa už skôr o založení klubu, ktorý by združoval zlatokopov a záujemcov 
o ryžovanie zlata, pretože niektorí členovia (aj z Mineralogického klubu) sa už 
predtým zúčastňovali regionálnych súťaží v ryžovaní zlata na Slovensku i v Českej 
republike. 

 

 Zastrešujúcou organizáciou pre všetkých zlatokopov združených v 8 zlatokopeckých 
kluboch a cechoch je Slovenská asociácia zlatokopov (SAZ) na čele s prezidentom 
a dvomi viceprezidentmi. Každý klub si organizuje svoj vlastný zlatokopecký život 
a každoročne sa  uskutočňuje viacero regionálnych súťaží, ale aj voľných ryžovaní 
zlata v prírode. 

 

 Klub má v súčasnosti 16 členov a predsedom je RNDr. Pavel Bačo, pracovník Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra, Bratislava, Regionálne centrum Košice, 
Jesenského 8.  

 

 Členstvo v klube je bezplatné pre záujemcov z celého východoslovenského regiónu. 
Členom klubu sa môže stať každý kto má vzťah k prírode, ryžovaniu prírodného zlata, 
minerálom a je ochotný dodržiavať stanovy klubu.  

 

 Klubové stretnutia sú každý prvý štvrtok v mesiaci v čase od 15.00 do 16.00 hod. 
v priestoroch VSM na Hviezdoslavovej ulici č. 3 a na súťažiach v ryžovaní zlata v júli 
alebo auguste.  

 

 Činnosť klubu je zameraná hlavne na organizáciu, priebeh a zabezpečenie súťaže 
v ryžovaní zlata na lokalite Zlatá Baňa. Členovia klubu sa zameriavajú na prieskum 
lokalít s výskytom a možnosťami ryžovania prírodného zlata, prieskum ložísk a 
banských háld, kde sa v minulosti ťažilo, alebo ryžovalo zlato.  

 

 Svoje vedomosti a poznatky z ryžovania, histórie ťažby a spracovania zlata si 
obohacujú formou filmov, tematických prezentácií a prednášok. Pestrý svet neživej 
prírody v jej najmenšej forme si približujeme pozorovaním a vyhodnocovaním šlichov 
s ťažkými minerálmi a zlatom pod binokulárnym mikroskopom.  

 

 Niektorí členovia nášho klubu dosahujú na regionálnych, celoslovenských 
i zahraničných súťažiach v ryžovaní zlata veľmi dobré výsledky.  

 

 Záujemci o ryžovanie zlata sú v Klube srdečne vítaní.  
 


