
OBČIANSKE  ZDRUŽENIE BANÍCKY  SPOLOK  SPIŠ
Spišská Nová Ves.

Správa o činnosti Občianskeho združenia Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej Vsi.

Uznesením zo  zhromaždenia  zástupcov obcí  a  miest  okresov Spišská  Nová Ves  a 
Gelnica  dňa  19.2.2008  v  Spišskej  Novej  Vsi  bolo  rozhodnuté  a  doporučené  založenie 
Občianskeho združenia Banícky spolok Spiš. Zhromaždenie potvrdilo Programové ciele BSS 
a Základné tézy činnosti BSS. Uvedené materiály po doplnení prikladáme ako prílohy k tejto 
správe.

Na základe uvedeného Občianske  združenie Banícky spolok Spiš v Spišskej Novej 
Vsi bol založený na Valnom zhromaždení dňa 11.6.2008. Spolok sa riadi Deklaráciou prijatou 
na  slávnostnom  stretnutí  bývalými  zamestnancami  banských  organizácií  na  Spiši  dňa 
19.10.2007.  Boli  prijaté  zásady  oživenia  starých  baníckych  tradícií,  obnovy  a zachovania 
kultúrno – technického dedičstva Spiša. BSS sa ďalej riadi plánom činnosti na jednotlivé roky 
a Stanovami  BSS. BSS je členom Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, a tým aj 
členom Slovenskej banskej komory a  je členom Slovenskej baníckej spoločnosti.

V roku  2008   Výkonný  výbor  BSS  v spolupráci  s vedením  mesta  a s  neziskovou 
organizáciou Rochus – Rozvoj Spiša sa podieľal  na príprave a odhalení pamätníka baníctva – 
symbolickej  banskej  veže.  Banícka  veža  Klopp  Orth  bola  odhalená  8.10.2008  za  účasti 
vládnej  delegácie  a slávnostného  aktu  sa  zúčastnil  predseda  Slovenskej  banskej  komory. 
Výkonný  výbor  spolu   s neziskovou  organizáciou  Rochus  –  Rozvoj  Spiša  vydal  knižné 
spracovanie Technických pamiatok spojených s banskou a hutníckou činnosťou zamerané na 
pôvodné katastrálne územie mesta SNV ( Novoveská Huta, Mlynky, Hnilčík a Hnilec ). 
Táto knižná publikácia je prílohou tejto správy.
Výkonný výbor vypracoval projekt Stálej banskej expozície  Štôlne Michal, ktorá sa nachádza 
v podzemí bývalej Strednej priemyselnej školy baníckej a geologickej v Spišskej Novej Vsi. 
Projekt je prílohou tejto správy.  

Dňa 4. a 5. decembra 2008 sa uskutočnili Barborské slávnosti. Toto podujatie sa stretlo 
s kladným  ohlasom  baníckej  verejnosti.  Pozostávalo  zo  súťaže  spevokolov  o  Banícku 
karbidku  a  Šachtágu  –  slávnostného  skoku  cez  kožu.  Putovnú  karbitku  získal  mužský 
banícky spevokol  Štiavničan z Banskej Štiavnice. Na Šachtágu boli do nášho spolku prijatí 
piati adepti. 

V spolupráci so Združením spolkov a cechov Slovenska boli vypracované podklady na 
projekt  Slovenskej  banskej  cesty  so  zameraním  na  obce  Hnilec,  Mlynky,  Hnilčík  a 
Novoveskej Huty ktorý bude prezentovaný do konca  roka 2009.

V mesiaci máj bola pre spolok zriadená internetová stránka.  Naši členovia odbornými 
článkami  prispievajú z histórie a súčasnosti do časopisu MONTANREVUE.

V roku 2009 sa činnosť BSS riadi podľa vypracovaného a schváleného plánu činnosti 
–  Kalendária.  Výkonný  výbor  organizačne  pripravil  na  dni  11.a 12.6.  zasadnutie  Rady 
združenia  baníckych  spolkov  a cechov  Slovenska,  ktoré  sa  uskutočnilo  na  pôvodnom 
banskom závode Roztoky v Hnilčíku. Súčasťou tohto zasadnutia bolo aj odhalenie banského 
turistického chodníka v lokalite Roztoky na Hnilčíku.
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Valné zhromaždenie nášho spolku sa uskutočnilo v SNV 27.4.2009 kde bol prijatý 
postup činnosti BSS pre rok 2009 a 2010. Na zasadaní Valného zhromaždenia sa zúčastnil 
zástupca Slovenskej banskej komory, zástupcovia Slovenskej banskej spoločnosti, Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slovenska a zástupcovia spišských baníckych spolkov a cechov.

V priebehu mesiaca septembra zástupcovia BSS sa zúčastnili nasledovných podujatí:
Tretieho  výročia  založenia  baníckeho  cechu  v  Slovinkách,  na  Celoslovenskom 
baníckom dni v Banskej Štiavnici, na Dni baníkov v Gelnici, Smútočného aktu obetí 
banskej  tragédie  v  Handlovej,  na  Druhom  stretnutí  baníckych  miest  a  obcí  v 
Handlovej a na Desiatom výročí založenia Baníckeho cechu v Rudňanoch.
V mesiaci október bola zahájená príprava na Tretie stretnutie baníckych miest a obcí v 
roku 2010 v SNV. Celá organizácia je riadená vedením mesta Spišská Nová Ves  a 

Výkonným výborom BSS. Je  zostavený prípravný výbor ktorému sú podriadené  komisie 
organizačná, finančná, kultúrna a propagačno - mediálna. 

           
V  mesiaci december sa uskutočnia Barborské slávnosti 2009 ktoré budú pozostávať z 
akčného  sprievodu  mestom  SNV,  súťažou  spevokolov  o  banícku  karbidku  a 
slávnostným baníckym Šachtágom . 
Pri banskej veži Klopp Orth budú vystavené tradičné banské stroje. 

K dnešnému dňu BSS Spišská Nová Ves má 96 individuálnych členov a 11 kolektívnych 
členstiev.

Záver:
 

Predložená  správa  stručne  informuje  o  činnosti  Občianskeho združenia  Baníckeho spolku 
Spiš za uplynulé obdobie.
Do ďalšieho obdobia plánujeme okrem stanovenej náplne ešte v roku 2009 pokúsiť sa, pokiaľ 
nám to finančné prostriedky dovolia o reedíciu publikácie „Technické pamiatky“ spojené s 
banskou  a hutníckou činnosťou na Spiši o ktorú je stále veľký záujem. Uvedená publikácia je 
zameraná na bývalý kataster Spišskej Novej Vsi. V roku 2010 plánujeme vydanie obdobných 
„Technických  pamiatok“  teritoriálnych  okruhov  bývalých  kráľovských  banských  miest 
Gelnice a Smolníka.
Poznamenávame, že potrebné materiály pre publikáciu  máme pripravené, záleží  na dotáciách 
potrebných finančných prostriedkov na jej vydanie.
Formou  brožúry,  okrem uvedených  publikácií  v  roku  2009  je  pre  tlač  pripravená  krátka 
banícka história o Spišskej Novej Vsi.        

V Spišskej Novej Vsi dňa 8.10.2009.

Ing.Vladimír Klaučo
predseda BSS

Prílohy:
1x Deklarácia zo dňa 19.10.2007.
1x Základné tézy Baníckeho spolku Spiš.
1x Programové ciele Baníckeho spolku Spiš.
1x Štúdia Stálej banskej expozície Štôlne Michal.
1x Technické pamiatky spojené s ban. a hut. činnosťou na Spiši. 


