
 

DEŇ BANÍKOV 2014. 
        Banícky spolok Spiš sa hlási k tradícii spolku sv. Barbory, ktorý už pred  400 rokmi 

zastrešoval banícku pospolitosť v celom bývalom chotári mesta Spišská Nová Ves. Podarilo 

sa nám zistiť, že spolok Barbora mal vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi svoj oltár. Je to 

kaplnka v kostole po ľavej strane - kaplnka Srdca Ježišovho. V duchu tradícií spolku sv. Barbory 

orientuje si svoj program i Banícky spolok SPIŠ. 

        Tohtoročné   oslavy Dňa baníkov sa uskutočnili skôr, ako je to zvykom, ale viedla k tomu 

skutočnosť, že koniec augusta a september sú každoročne zaplnené akciami ďalších spolkov, 

cechov a organizácií. Z iniciatívy nových členov Baníckeho spolku Spiš sa Deň baníkov 

uskutočnil v baníckej osade v Novoveskej Hute. 

        Oslavy sa začali turistickou vychádzkou po „Náučnom banskom chodníku“ o 8:00 hod. 

O 10:00 prešli týmto chodníkom po jeho najdlhšej trase cyklisti. O 12:30 sa začala slávnostná 

časť Dňa baníkov na Farmárskom dvore. Tejto oslavy sa okrem členov spolku zúčastnili 

i zástupcovia mesta Spišská Nová Ves, na čele s primátorom, ako i zástupcovia mestských 

organizácií a firiem. Celkove sa akcie zúčastnilo 120 účastníkov. 

        Po Baníckej hymne v podaní spevokolu pri BSS, privítaní účastníkov moderátorom akcie 

Ing. Regecom a po minúte ticha, kde sa vzdal hold členom spolku, ktorí nás počas Baníckeho 

roku 2013-14 opustili, predniesol slávnostný prejav Ing. Jančura. Vo svojom prejave 

zhodnotil uplynulý banícky rok spolku, ktorý je možné hodnotiť ako úspešný. Súčasne načrtol 

perspektívy ďalšej činností spolku. Nasledovalo odovzdanie gratulačných listov jubilujúcim 

členom spolku za I. polrok 2014 a podanie výborného gulášu, ktorý pripravil p. Vytykáč 

s kolektívom žien z Novoveskej Huty. 

        Súčasťou akcie bola i súťaž v streľbe vzduchovkou mužov žien a detí, ako i súťaž v pití 

piva mužov a žien. O dobrú náladu v prekrásnom prostredí Farmárskeho dvora sa postarali 

speváci spevokolu. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k vysokej úrovni a dobrej nálade akcie. 

                                                                                       Ing.  Jozef Daniel 


