
 

V A L N É   Z H R O M A Ž D E N I E   B S S  

 
             Banícky spolok Spiš bol založený na  I. Valnom  zhromaždení dňa 11. 6. 2008 v Spišskej 

Novej Vsi, ako občianske združenie. Ako ceľ si združenie dalo  obnovu baníckych pamiatok a 

oživenie baníckych tradícií na Spiši. Za necelých 6 rokov činností sa podarilo  uskutočniť celý 

rad akcií. Bolo to tak i v roku 2013, kedy sa činnosť spolku riadila Kalendáriom na rok 2013.                

Dňa 25.2.2014  sa na Valnom zhromaždení stretlo viac ako 70 členov BSS, aby vyhodnotili 

rok 2013, a schválili plán činností (Kalendárium) na rok 2014. 

       Na začiatku  Valného  zhromaždenia 2014, ktoré moderoval Ing. Pavol Regec zaznela  

Banícka hymna v podaní Baníckeho spevokolu pod vedením nového dirigenta spevokolu Jána 

Alcnauera. Nasledovalo privítanie účastníkov, hostí, akými boli poslankyňa SNR Lea 

Grečková, poslanec Košického samosprávneho kraja p. Pavol Bečarik, predseda OÚ SNV 

Ing. Ondrej Majerník, primátor SNV PhDr. Ján Volný, PhD, ako i zástupcovia Baníckeho 

cechu Slovinky a Baníckeho spolku Smolník.   

             Správu o činnosti BSS za rok 2013, predniesol predseda BSS Ing. Vladimír Klaučo. 

Podrobne rozobral činnosť spolku, so všetkými pozitívami, ale i negatívami v činností. 

Správu o hospodárení za rok 2013 predniesol z poverenia výkonného výboru Ing. Jozef 

Daniel, následne správu revíznej komisie jej predseda Ing. Pavol Regec. Návrh plánu činnosti 

(kalendárium) na rok 2014 a rozpočtu na rok 2014 predniesol Ing. Marián Jančura, výkonný 

tajomník spolku. 

             Nasledovala diskusia. Diskutovalo sa o potrebe spolkov a cechov neorientovať sa len na 

historickú minulosť, ale i na súčasnú situáciu v baníctve a geológií najmä na Spiši, 

diskutovalo sa o problémoch pripravovanej konferencie, ako i financovania akcií BSS. 

Hovorilo sa o perspektíve a stave vydania nových publikácií („Baníctvo Spiša v obrazoch“ 

a „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši, časť III- 

Severozápad Spiša“). Diskusia bola i o náučnom banskom chodníku v Novoveskej Hute, 

propagácií činnosti spolku, zapojenie do činností spolku mladšej generácií, obnovenej 

drevouhoľnej pece v Jakubanoch, ale i o mnohých ďalších problémoch baníctva Spiša a BSS.  



             Po návrhu Uznesenia a jeho doplnení, bolo toto odsúhlasené, a tým i Kalendárium 

a rozpočet na rok 2014.  

              Záverečné slovo patrilo predsedovi BSS Ing. Klaučovi. Spevokol, pri BSS, potešil 

účastníkov prednesom novonaštudovaných historických baníckych piesni a na záver 

hymnickou baníckou piesňou. 

Z D A R    B O H ! 

 

 


