
Ing. Eduard Müncner 

v Sieni slávy baníctva Spiša

        15.  december  2015  bol  v multicentre  Barborka
mimoriadne  slávnostný.  Banícky  spolok  Spiš  uskutočnil
poslednú  akciu  v roku  2015.  Poslednej  tohtoročnej  akcií  sa
zúčastnili  významní  hostia,  najmä  však  manželka  Ing.
Müncnera, ako i jeho dve dcéry. 

        Banícky  spolok  Spiš  si  dal  v roku  2011,  ako  jednu
z dlhodobých  úloh   zmapovať  nielen  históriu  baníctva,  ale  aj
osobnosti, ktoré sa o rozvoj baníctva na Spiši zaslúžili. V roku
2012  to  bol  Prof.  Ing.  Emil  Nevyjel.  V  roku  2013   PhDr.
Dezider Háber a v roku 2014 Ing. Ján  Bartalský CSc.
         V roku 2015 sa do siene slávy Spiša dostáva portrét
ďalšej významnej osobností baníctva Spiša, a to Ing. Eduarda
Müncnera. Jeho pracovný životopis predniesol predseda OBÚ
v SNV Ing. Antonín Baffi.
         Ing.  Müncner po ukončení Baníckej fakulty VŠT v Košiciach
nastúpil  v roku  1962  do  ŽB,  závod  Slovinky.  Od  r.  1970
pracoval  na  Obvodnom  banskom  úrade  v Spišskej  Novej  Vsi
a v rokoch 1972 – 1995  ako predseda úradu.  Po odchode do
dôchodku  v roku 2000 pracoval externe vo firme Detex s.r.o.
a neskoršie až do posledného skonu vo firme Matrix Slovakia.
Popri  svojom  zamestnaní  vykonával  aj  prácu  pedagóga.
V odbornej  činností   Ing.   Müncner  získal  oprávnenie
strelmajstra pre bane s nevýbušným prostredím a v r. 1967
v Prahe ako prvý zo Slovenska aj oprávnenie „technicky vedúci
banských  odstrelov“.   Publikoval  viac  ako  100  odborných



článkov a predniesol viac ako 6O prednášok na konferenciách
doma i v zahraničí. Je autorom viacerých učebných textov pre
strelmajstrov,  TVO,  odpaľovačov  ohňostrojov  a predavačov
pyrotechnických  výrobkov.  Je  aj  spoluautorom  viacerých
publikácií z histórie baníctva a banského práva na Spiši, ako aj
oblasti  trhacích  prác.  Je  autorom  publikácie  „70  rokov
Obvodného  banského  úradu  v  Spišskej  Novej  Vsi“.  Aktívne
pracoval v predsedníctve Slovenskej baníckej spoločností, bol
dlhoročným  predsedom  Slovenskej  spoločností  pre  trhacie
a vrtné práce.
        Po odhalení jeho portrétu Ing. A. Baffim a Ing. V. Klaučom sa
o slovo  prihlásila  manželka  MuDr.  Antonia  Müncnerová,  ako
i Ing. J. Daniel, ktorí pripomenuli jednotlivé časti zo života Ing.
Müncnera. 
         Program stretnutia pokračoval prednáškou Ing. Mariána
Jančuru a Ing. Jozefa Daniela , „FAREBNÝ SVET MINERÁLOV
SPIŠA“. Táto prednáška bola úvodom k otvoreniu ďalšej častí
zbierkového  fondu nerastov, ktoré BSS darovala rodina RNDr.
Petra Čížeka, Ing. Jozef Badár, rodina  Eduarda Münznera,, ako
i p.  Erhard  Felber,  ktorý  zbierkový  fond  nerastov  popísal
a usporiadal. 
        Symbolickým prestrihnutím pásky otvorili  ďalšiu časť
stálej výstavy nerastov Ing. O. Majerník a Ing. V. Čech.
        Na záver predseda Baníckeho spolku Spiš, Ing. Vladimír
Čech zaželal všetkým štedré Vianoce úspechy práci a živote,
ale hlavne mnoho zdravia do ďalších rokov. 
        A toto želá  BSS i všetkým  členom  Baníckych spolkov
a cechov, ako i priateľom a priaznivcom baníctva.

                ZDAR  BOH!
                                                                                        Banícky spolok Spiš


