
POSUDOK 
 

Nesmierne rád som uvítal, že po dlhom období rozdrobenosti spisby 

o spišskonovoveskom baníctve máme konečne pred sebou súborne dielo o baníctve mesta 

Spišská Nová Ves. Veď baníctvo bolo bez všetkých pochybností v našom meste „Remeslom 

№ 1“ po stáročia - od stredoveku (ba aj skôr) až do doby, na ktorú si ešte celkom čerstvo 

pamätáme a spomíname.  

Všetky doteraz publikované väčšie práce o baníctve na Slovensku, sa Spiša dotýkali len 

málo, alebo len marginálne. Zlatá kniha baníctva, diel ktorý mal pojednávať o Spiši, doposiaľ 

nevyšla. Je preto sympatické, že sa našiel autor „z domácej dielne“, ktorý sa nám 

spišskonovoveské baníctvo podujal priblížiť komplexne. 

Posudzované dielo autora Ing. Mariána Jančuru, CSc. je konečne dielo, ktoré je súborné 

a ucelené, má nebývalú šírku a hĺbku historického záberu tak, ako si to bohatá história 

baníctva mesta Spišská Nová Ves vyžaduje a zasluhuje. Taktiež je potrebné oceniť nesmiernu 

snahu autora a jeho tvorivý zámer ukázať, analyzovať, objasniť a sprístupniť čitateľovi čo 

najviac historických faktov. Súborné dielo je výsledkom dlhoročného archívneho i terénneho 

výskumu a poznatkov z odbornej literatúry tohto vysoko erudovaného autora a zároveň 

špecializovaného banského odborníka (geológa), ktorému je história vlastného baníckeho 

odboru  koníčkom. 

Nešťastím pre spišských autorov a bádateľov v odbore baníctva bolo presťahovanie 

archívnych fondov najväčšej banskej firmy z minulého storočia Železorudných baní š. p. 

Spišská Nová Ves, do Štátneho ústredného banského archívu (ŠUBA) v Banskej Štiavnici. 

Autor tam musel niekoľkokrát vycestovať. A aj keď v samotnom archíve sa vám dostane 

vrelého privítania a pochopenia, samotná cesta zo Spiša do Banskej Štiavnice (pokiaľ sa 

neudriete po vrecku a necestujete vlastným autom) je ešte aj v 21. storočí nie veľmi šťastná a 

strastiplná záležitosť. 

Dielo Ing. Mariána Jančuru, CSc. nám skutočne objasňuje a približuje banícku históriu 

mesta od jeho vzniku až po súčasnosť, význam baníctva a jeho vývoj v čase ôsmych storočí, 

ba aj nového milénia. Autor prezentuje nielen samotné mesto, v ktorom baníctvo sa samo 

o sebe nevykonávalo, ale hlavne predstavuje jeho vtedajšie banícke a hospodárske osady, kde 

sa baníctvo vykonávalo a kam baníci z mesta a osád dochádzali za prácou. Zároveň nás autor 

oboznamuje aj s remeslami, ktoré s výkonom baníctva neoddeliteľne súviseli. Jedná sa 

o úpravníctvo vydobytých rúd a minerálov, hutníctvo, kovolejárstvo, hámornictvo, kováčstvo, 



uhliarstvo, ťažbu dreva, výrobu energie a dopravu. Zároveň nám približuje ťažkú prácu 

baníka v tmavých hlbinách pod úrovňou zemského povrchu. Čitateľ sa dozvie, kde sa 

dobývali  jednotlivé nerasty, ako sa spracovávali a využívali, dozvie sa o európskych trhoch, 

na ktoré sa hlavne spišská meď (Neudorfer kupfer) vyvážala.  

Veľkým prínosom diela pre čitateľa je záverečná kapitola, z ktorej sa čitateľ dozvie 

nielen banícku chronológiu mesta Spišská Nová Ves, ale aj udalosti súvisiace doslova s celým 

mestom a jeho históriou. Je to neoceniteľný prínos pre čitateľa, hlavne pre študujúcu mládež.    

Ucelené dielo, ktoré doteraz na našom knižnom trhu chýbalo, je potrebné vrelo privítať 

a autorovi poďakovať za námahu a obetavosť pri jeho tvorbe.  
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