
Vážené dámy a páni, priatelia, 

     Valným zhromaždením Baníckeho spolku Spiš som 20. februára 2015 bol zvolený za 
predsedu tohto spolku. Dovoľte mi, aby som  pozdravil všetkých členov baníckych spolkov 
a cechov, priateľov, ako i všetkých, ktorí boli a zostali spojení s baníctvom. Zvlášť 
pozdravujem všetkých ktorí pracovali v československom rudnom baníctve.  
     Od založenia Baníckeho spolku Spiš sa naša spoločnosť Brantner Nova, spol. s r. o., ktorej 
som spolumajiteľom, stala kolektívnym členom a podporovateľom Baníckeho spolku Spiš. Ja 
sám mám veľmi blízko k baníctvu, pretože som vyrastal v Spišsšej Novej Vsi a študoval na 
spišskonovoveskej Strednej priemyselnej škole geologicko–baníckej v odbore banská 
mechanizácia a elektrifikácia a na SVŠT v Bratislave. V rokoch 1973 až 1990 som pracoval 
vo VHJ Rudné bane a magnezitové závody. Pracoval som na Generálnom riaditeľstve 
Rudných baní a magnezitových závodov v Bratislave, na technickom úseku pod vedením 
technického riaditeľa Ing. Malchárka, CSc. GR RBMZ riadilo podniky: SMZ Košice, ŽB 
Spišská Nová Ves, RB Banská Bystrica, BS Prievidza, RD Jeseník, RD Příbram, RND 
Ejpovice. GR RBMZ malo aj účelové organizácie: ÚVR Praha, VÚHK Bratislava a Rudný 
projekt Košice.  
     Po útlme baníctva a hutníctva som sa vrátil pracovať do Spišskej Novej Vsi. Na základe 
môjho privatizačného projektu nám Fond národného majetku cez spoločnosť Petra, a. s. 
Spišská Nová Ves schválil privatizáciu podzemnej sadrovcovej bane v Novoveskej Hute, 
Spišská Nová Ves. V rokoch 1998 až 2005 som tam zastával funkciu generálneho riaditeľa 
a predsedu predstavenstva a.s. 
     Som si vedomý, že je ťažké nastúpiť do funkcie predsedu BSS po takom skvelom 
predsedovi, akým bol Ing. Vladimír Klaučo, ktorého poznáte z Baníckeho cechu v Rudňanoch 
a Baníckeho spolku Spiš. Verím však, že ako súčasný čestný predseda BSS mi pomôže pri 
plnení úloh, ktoré náš spolok čakajú. Veď cieľom spolku naďalej ostáva zachovanie 
a propagácia histórie baníctva, úpravy a spracovania nerastov a s tým súvisiacich technických 
pamiatok,  zachovanie baníckych tradícií a zvykov, ale i spolupráca so Združením baníckych 
spolkov a cechov Slovenska, s banskými samosprávami a  inštitúciami súvisiacimi s 
geológiou a baníctvom. Nie je nám ľahostajná nie celkom priaznivá súčasná situácia nášho 
baníctva.  
       Náš Banícky spolok Spiš bol založený na I. Valnom zhromaždení dňa 11. 6. 2008 v 
Spišskej Novej Vsi ako občianske združenie. Už od začiatku činnosti sa spolok hlásil 
k historickým baníckym spolkom, ktoré pôsobili v Spišskej Novej Vsi. Takýmto bol Spolok 
sv. Barbory, ktorého prvé listinné stopy je možné sledovať od roku 1467, kedy boli stanovené 
základné pravidla tohto spolku. Táto listina bola obnovená v rokoch 1613 a 1675. Ďalším 
spolkom bola Spišská pobočka Krajinsko uhorskej banícko–hutníckej spoločností, ktorá 
vznikla na podnet Kolomana Münnicha v roku 1896.    
        Za necelých 7 rokov činnosti BSS uskutočnil mnohé akcie, z ktorých by som spomenul 
úspešnú organizáciu 3. stretnutia banských miest a obcí Slovenska v roku 2010, so 
sprievodnými akciami, ako i zorganizovanie dvoch konferencií a to v roku 2011 s názvom 
„BANÍCTVO A GEOLÓGIA NA SPIŠI - HISTÓRIA, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY“ 
a v roku 2014 konferenciu „VYUŽITIE NERASTNÝCH SUROVÍN SLOVENSKA 
S DÔRAZOM NA ENERGETICKÉ SUROVINY“. Prednášky konferencií boli vydané 



v zborníku a na CD nosiči. Každoročne sa organizujú Barborské slávnosti pozostávajúce 
z prehliadky baníckych piesní a slávnostného baníckeho Šachtágu. Spracované, umiestnené 
a slávnostne odhalené boli panely na Slovenskej banskej ceste (5 tabúľ), ale i 8 tabúľ na 
„Banskom chodníku Novoveská Huta“.  
       Z publikačnej činností spomeniem spracovanie a vydanie 5 publikácií s banícko-
historickou tématikou, publikovanie v periodikách a časopisoch, ale najmä v časopise 
Montanrevue. Každoročne je odprednášaných v Banícko-energetickom centre Barborka cca 
10 odborných prednášok, nepočítajúc prednášky pre školy. Informácie o činnosti spolku sú na 
web stránkach ZBSC a mesta Spišská Nová Ves, ale i na informačnej tabuli pred 
MsÚ, v Informátore mesta SNV, ako i na TV REDUTA. 
        Samozrejme, že je potrebné spomenúť i náš Banícky spevokol, bez ktorého si už 
nevieme predstaviť organizovanie podujatí spolku. 
        Pred nami stoja úlohy, ktoré sú každoročne prijaté Kalendáriom - plánom činnosti 
spolku. Verím, že dané úlohy budú v spolupráci so všetkými členmi spolku kvalitne v ďalších 
obdobiach plnené. 
       Vyslovujem želanie, aby Banícky spolok Spiš bol aj v ďalšom období existencie pod 
mojím vedením spolkom, ktorý bude významnou mierou prispievať k dobrému menu 
baníctva Spiša, ako aj k dobrému menu slovenského baníctva a k jeho baníckym pamiatkam a 
tradíciám. 
       Záverom želám všetkým členom baníckych spolkov a cechov, ako i všetkým 
sympatizantom baníctva pevné zdravie, pohodu a chuť pracovať v prospech histórie, ale 
i súčasnosti baníctva. 

   
 ZDAR BOH!  

 
                                                                    Ing. Vladimír Čech 

                                                                                                   predseda BSS 


