Slovenské technické múzeum v Košiciach
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Košický samosprávny kraj
Banícky spolok SPIŠ Spišská Nová Ves

23. február bol pre Banícky spolok SPIŠ slávnostným dňom. V tento deň sa
v priestoroch Slovenského technického múzea konala vernisáž putovnej výstavy

TAJOMSTVÁ BANÍ NA SPIŠI
(história banských miest a obcí Spiša)
Vernisáž mala slávnostný priebeh o čo sa zaslúžil najme Spevácky zbor pri BSS,
ale i komisárky výstavy Darina Rosová, a Ing. Danica Jeremová, ale i ďalší, ktorí
uviedli výstavu a to generálny riaditeľ STM Ing. Ernest Labanič, riaditeľka Múzea Spiš
Ing. Zuzana Krempaská, ako i predseda BSS Ing. Vladimír Klaučo.
Výstava v priestoroch Slovenského technického múzea potrvá do 27. 3. 2011
a potom bude postupne inštalovaná v h mestách : Prešov (Solivár), Banská Štiavnica,
Bratislava a Rožňava.
Samotná výstava je riešená v 5. rovinách :
1. rovina - história banských miest a obcí Spiša na baneroch , prostredníctvom máp,
dobových listín, fotografií, erbov, vlajok, historických pečatí a poštových pečiatok
baníckych miest a obcí Spiša.
2. rovina – zbierkové predmety z histórie baníctva na Spiši v jeho historickom vývoji
(banské mapy, banské svietidlá, odev, meracie prístroje, modely baní a úpravní,
úžitkové a umelecké predmety s baníckym motívom
3. rovina – minerály a rudné vzorky spišských ložísk
4. rovina - fotografie p. Miloša Greisela z banských podzemných diel, ako
i historických zariadení a budov súvisiacich s baníctvom na Spiši.

5. rovina – rezbárske dielo umelca zo Žakaroviec p. Jána Vargu, ako i maliara
a sochára p. Tibora Gurina.
Výstava dáva ucelený pohľad na baníctvo Spiša, na fenomén, ktorý už od
stredoveku až do súčasností ovplyvňoval prosperitu baníckych miest a obcí na Spiši,
života v nich, postavenie regiónu Spiša v štátnopolitických zriadeniach v ich historickom
vývoji.

Ako nasvedčuje názov a podnázov výstavy, táto podáva ucelený pohľad na oblasť
baníctva na Spiši, na fenomén, ktorý od stredoveku po súčasnosť ovplyvňoval vo
veľkej miere postavenie regiónu v štátnopolitických zriadeniach, , ako i život v ňom.
Baníctvo bolo základom prosperity mnohých Spišských banských obcí a miest.

