
Návrat do histórie, súčasnosť a     budúcnosť.

     Pre obyvateľov Prešova a jeho okolia ale aj celého Prešovského a Košického kraja patril 

19. marec 2016 k významným dňom, ktorý prekryl aj sviatok Jozefov. Po 30 rokoch bol 

v Solivare otvorený novo zrekonštruovaný Sklad soli.

Sklad Soli, ktorý je súčasťou historického areálu Národnej kultúrnej pamiatky Solivar v 

Prešove patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Unikátny komplex 

technických objektov na čerpanie soľanky a varenie soli zo 17. storočia je ojedinelý svojho 

druhu nielen na území Slovenska. Po stáročia slúžil na uskladnenie, manipuláciu či distribúciu

soli. Soľ sa uskladňovala v jednotlivých soľných komorách skladu, ktorý bol architektonicky 

najimpozantnejším objektom celého areálu a tvoril dominantu bývalého Solivaru. Okrem 

zrekonštruovaného Skladu soli sú v Solivare aj ďalšie technické objekty. K objektom na ťažbu

kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre 

soľanky), huta , varňa , sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa). Jama 

Leopold bola centrálnym otvárkovým dielom, ktoré treba považovať za najstaršie. Začali ju 

hĺbiť v roku 1571 a jej celková hĺbka je 155 m. Nad touto jamou, pôvodne nazývanou 

„Cisárska“ bola v roku 1674 postavená budova gápľa.

     Počas Dňa otvorených dverí si mohli tisícky návštevníkov pozrieť priestory, prebiehal tam 

bohatý kultúrny program, predstavili sa viacerí predajcovia i tí, ktorí viac priblížili históriu 

objektu.

Na základe pozvánky STM v Košiciach – spoluorganizátora a garanta akcie, sa na Dňoch 

otvorených dverí zúčastnila 4 členná delegácia (p. Kačírova, Ing. Klaučo, Ing. Kubičár, Ing.  

Tomko)  reprezentujúca Banícky spolok Spiš.

K mimoriadne úspešnej a vydarenej akcii prispeli aj zástupcovia zo Spiša, ktorí okrem 

vzornej reprezentácie, bezo sporu mimoriadne oživili a zapadli do koloritu akcie 

s historickým podtónom, odetí v tradičných baníckych uniformách.
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