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Privítanie účastníkov na konferencii konanej v dňoch 8 . – 9. decembra 
2011 „Baníctvo a geológia na Spiši - história ,súčasnosť a perspektívy“ 

 
Ing. Vladimír Klaučo 
Banícky spolok Spiš 

 

 
 
 

Vážené dámy a páni, účastníci konferencie, vzácni hostia. 
 

Za Výkonný výbor Baníckeho spolku Spiš , za prípravný výbor konferencie a vo 
svojom mene vás všetkých účastníkov tohto pracovného rokovania srdečne vítam.                 
Programovo sme pracovné rokovanie rozšírili o kultúrnu a spoločenskú časť.           

Celé naše pôsobenie, spoločné stretnutie sa uskutoční v tejto slávnostnej 
koncertnej sále novoveskej Reduty. 
 Banícky spolok Spiš v spolupráci s vedením mesta v Spišskej Novej Vsi, 
s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Združením baníckych 
spolkov a cechov Slovenska, Slovenským technickým múzeom Košice, Slovenskou 
baníckou spoločnosťou, Slovenskou banskou komorou,  Štátnym geologickým ústavom 
Dionýza Štúra a Hlavným banským úradom Slovenskej republiky zorganizoval toto 
pracovné rokovanie. 
 Snaha prípravného výboru ako organizátora konferencie bolo zapojiť do 
programu širokú obec baníkov, geológov, ekonómov a predstaviteľov ďalších súvisiacich 
profesií do diskusie o banskej a geologickej problematike v regióne Spiša a jeho 
baníckeho okolia. 
 Preto radi vítame vašu účasť na tomto rokovaní, kde máme pripravený program 
s popisom histórie baníckej a úpravníckej činnosti s prepojením na technickokultúrnu 
úroveň regiónu Spiša. Je dôležité posúdiť zmrazenú banícku činnosť nielen v spišskom 
regióne, ale aj na Gemeri a v Above. Dôležitá je časť rokovaní o perspektívach nášho 
regiónu s poukázaním na nutnosť zabezpečenia bezpečnosti nedokonale realizovaného 
útlmového programu, s nedostatočným zabezpečením nielen banských diel, ale aj 
banského povrchu. Veríme že rokovanie upozorní a naznačí potrebu venovať pozornosť 
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zo strany Vlády Slovenskej republiky, stavu potencionálneho nebezpečia – ohrozenia 
bývalých banských oblastí, ako je to na odkaliskách v Slovinkách, závalových pásmach 
v Rudňanoch, na živelnom výtoku banských vôd v Smolníku a na nekontrolovateľnom 
prievalu banských vôd v oblasti Novej štôlne.  
 K uvedenej problematike je žiaduce, aby vláda Slovenskej republiky 
intenzívnejšie sledovala a prijímala opatrenia k tomuto problému. Nie je správne, že celá 
problematika bývalého baníctva je posúvaná na samosprávy obcí a miest. Treba poukázať 
na skutočnosť že spišské bane ťažili pre štát a nie pre región. Došlo k odstaveniu baní, ale 
nik sa nezaoberal o náhradnú činnosť pre bývalých zamestnancov baní a geológie. 
  V krátkosti konštatujeme, že Slovenská republika sa neuberá správnym smerom 
pri odstraňovaní pozostatkov po banských závodoch, preto sme požiadali kolegov 
z Čiech o podanie informácie o systéme útlmu baníctva v Českej republike. Sme si 
vedomí, že východiská sme mali rovnaké v Čechách i na Slovensku, ale pri realizácii 
útlmu rudného baníctva sú diametrálne odlišnosti.  
 Prajem tejto konferencii, aby závery, ktoré 9.decembra 2011 budú prijaté boli 
mementom pre kompetentných. 
 
Ešte raz vás všetkých vítam. Zdar boh!         
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Príhovor primátora mesta Spišská Nová Ves 
 

PhDr. Ján Volný, PhD. 
 

 
 
 
Vážení priatelia, 
 
v jednej z populárnych piesní sa spieva, že „šťastie je krásna vec“. Myslím, že 
v súvislosti so široko rozvetvenou rodinou baníkov a geológov môžem hovoriť o šťastí, 
pretože ide o spoločenstvo ľudí, ktoré sa nepoddáva nepriazni doby ktorú žijeme, doby, 
počas ktorej hľadá a neraz až s mimoriadnym úsilím nachádza riešenia oprávňujúcimi 
hrdiť sa na príslušnosť k svojmu cechu. Nie je to tak dávno, čo naše mesto mnohých 
z Vás privítalo na 3. stretnutí zástupcov banských miest a obcí Slovenska. Bolo to 
stretnutie ľudí, z ktorých tvárí, gest a póz hrdosť na svoj cech priam sršala. Je šťastím 
mať možnosť byť súčasťou takého kolektívu, aký tvoríte. Spája Vás bohatá história, ale 
aj každodenné úsilie o zachovanie svojej profesie.  
Som rád, že naše mesto má svoj podiel na jednom i druhom. Našim najnovším 
príspevkom pre zachovanie pre túto oblasť Slovenska charakteristických artefaktov 
dokumentujúcich vyspelosť niekdajšieho banského podnikania je budova nedávno do 
prevádzky uvedeného multifunkčného energetického a banského centra, ktorej investičné 
náklady dosiahli takmer dva milióny eur. Je vybudovaná  v lokalite niekdajšej baníckej 
osady Kloporth. Svoje miesto v nej našla aj pobočka Slovenského technického múzea 
s exponátmi práve baníckeho charakteru. 

Myslím, že ešte významnejším prínosom pre zachovanie prívlastku banské pre 
naše mesto je každodenné činorodé úsilie kolektívu Bane Mária na tunajšom sadrovcovo-
anhydritovom ložisku, rovnako aj spoločnosti Uranpres, Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra, Rudných baní, Obvodného banského úradu, Baníckeho spolku Spiš 
a ďalších subjektov, vrátane jednotlivcov na poli baníctva, geológie a s nimi súvisiacich 
odborov.  
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V tomto smere sú veľmi prínosné aj semináre a sympózia s touto tematikou. 
Vážení priatelia, napĺňa ma uspokojením skutočnosť, že ste si naše mesto znovu 
v krátkom časovom horizonte vybrali za miesto konania jedného z nich. Som 
presvedčený že bude ďalším významným zdrojom informácií a podnetov pre vašu ďalšiu 
činnosť v tak neľahkej oblasti akou baníctvo a geológia nesporne je. Keď aj prostredie 
nášho mesta Vám v tom bude nápomocné, bude ma to napĺňať pocitom šťastia. 
 
Vážení priatelia, prajem Vám vo Vašom úsilí veľa zdaru. 
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Príhovor predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 
 

Ing. Jaroslav Malchárek, CSc. 
Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska 

 

 
 
 
Vážení kolegovia, dámy a páni, 

keď som začal premýšľať nad úvodným slovom k dnešnej konferencii Baníctvo 
a geológia na Spiši, uvedomil som si, že predovšetkým bude potreba zaujať postoj 
k názorom na narastajúci počet konferencií s baníckou, často regionálnou tematikou, 
v spoločenskej atmosféra, ktorú ťažko nazvať pre nás za žičlivú a ktorých sa zúčastňuje 
viac menej rovnaké zloženie odborníkov, pamätníkov a nadšencov. Úprimne povedané, 
ani ja nie som vždy imúnny proti týmto názorom.  

Na druhej strane však stojí skutočnosť, že aj pre „veľké“ konferencie platí už hore 
uvedené konštatovanie. Ich konanie a obsah by mali prinášať zásadné hodnotenie nášho 
baníctva, domácej surovinovej základne a najmä koncepčné dlhodobé riešenia v súlade so 
surovinovou politikou Slovenska, ktorá bude reagovať minimálne na európske trendy 
v zabezpečení surovín pre rozvoj hospodárstva a ekonomických trendov vôbec.  

Nie je ťažké dôjsť k záveru, že takéto prierezové, celoštátne konferencie nie sú 
dnes reálne a nie je ani zložité si na odpovedať prečo. Stačí si pripomenúť, že prakticky 
žiadnu surovinovú politiku nemáme, že koncepcie hospodárskej politiky nie sú schopné 
prekročiť jedno štvorročné volebné obdobie, že sme dokonca prijali zákonné opatrenia, 
ktoré znemožňujú štátu, ako vlastníkovi nerastných surovín, realizovať geologický 
prieskum a následné využívanie dokonca aj strategických surovín na časovo 
neobmedzené obdobie. Možno najzávažnejšie je, že legislatíva ani nebráni realizácii 
stavieb a iných činnosti na ložiskách nerastných surovín, ktoré môžu znemožniť ich 
využitie aj pre budúci, možno rozumnejšie a potrebnejšie generácie občanov Slovenska. 

Všetko to sa paradoxne deje v dobe, keď celý svet rieši otázky zabezpečenia nie 
iba „bežných“ surovín, ale aj surovín, ktoré podmieňujú rozvoj nových technológií 
a výrobných procesov, ktoré zasa spätne umožnia znižovať spotrebu tých, ktorých zásoby 
sa dnes znižujú často geometrickým radom. Iste nemalým problémom je aj politický 
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dopad na mapu sveta, keď najväčšie zásoby surovín, najmä tých strategických, je 
v oblastiach, ktoré sú, alebo boli donedávna považované za chudobné a rozvojové.  

Z tohto, možno prísneho hodnotenia súčasného stavu, pre mňa osobne a nie iba 
pre mňa, vplýva, že konanie vašej, aj podobných konferencií, je potrebné, užitočné. 
Upozorňuje občiansku verejnosť, politikov, samosprávu a iné. na konkrétne možnosti 
regiónu aj v širších súvislostiach. 

Rád by som však zdôraznil jeden aspekt. Všetko sa nám môže pozitívne vrátiť iba 
vtedy, keď  problematika a skutočný stav v oblasti využívania domácich surovín neostane 
v uzneseniach konferencií, ale dostane sa medzi občanov a zodpovední funkcionári 
a politici budú pod tlakom širokej verejnosti. Nejde iba o perspektívu, ale aj o ekonomiku 
súčasnosti, zamestnanosť, rozvojové programy regiónov. 

Treba povedať, že niekoľko ročné aktivity Združenia baníckych spolkov a cechov 
a dnes už jeho 22 členov, významne prispeli k obnoveniu  pozitívneho vzťahu občanov 
k slávne baníckej histórii slovenských regiónov a významnému prínosu baníctva pre ich 
ekonomický rozvoj a to nie iba v dávnej minulosti, ale aj pre našu generáciu. 

Organizáciu podobných konferencií je preto potrebné orientovať najmä na 
tvrdenie, že na základe skúsenosti existujú možnosti sa odborne a vecne  zaoberať stavom 
vlastných surovinových zdrojov regiónov, ich  podrobnejšieho overenia a zhodnotenia, 
možnosťami   ich aktívneho využívania. Je treba zdôrazniť nárast aktívnej zamestnanosti 
už aj v etape prieskumu, existujúce financie od súkromných investorov, ktoré náš 
rozpočet nebude asi schopný do tejto oblasti vložiť a tiež, a to nie iba všeobecne, ale 
presvedčivo a konkrétne hovoriť o nových technológiách ťažby a spracovania surovín 
tak, aby sme občanov postupne aj zbavili strachu a obáv, ktoré u nich často neobjektívne 
vzbudzujú  iné organizácie. 

Verím, že vaša konferencie, tak, ako vyplýva aj  z jej programu, významne 
prispeje  k tejto, možno povedať apoštolskej činnosti, tak ako je to v Spišskom regióne už 
dlhodobou tradíciou. Želám veľa úspechov  konferencii ako aj všetkým jej účastníkom.  
 
Zdar boh ! 
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Novozistené rudné žily a vzácne druhy zrudnenia v severnej časti 
rudnianskeho rudného poľa  

(abstrakt) 
 

Jozef Hudáček 
Banícky spolok Spiš 

 
Spišský rudný rajón zaberá severnú časť Spišsko Gemerského rudohoria. 

Reprezentujú ho rudné ťahy pomenované podľa najvýraznejšieho vývoja – slovinský, 
rudniansky, gretelský a hutniansky. Ich priebeh je v smere V-Z s miernym oblúkovitým 
vyklenutím v strednej časti k severu. Priečnymi depresiami, s hluchým vývojom  žilných 
štruktúr sú vymedzené jednotlivé rudné polia. 

V strednej časti rudného rajónu je vyvinuté najmohutnejšie, kapacitne aj 
kvalitatívne s najbohatším zrudnením – RUDNIANSKE RUDNÉ POLE. V jeho južnej časti 
sú vyvinuté rudné žily slovinského typu medeného zrudnenia. V strednej časti  rudného 
poľa majú najmohutnejší a svojim zrudnením najpestrejší mineralogický vývoj. Rudné 
žily  oboch rudných ťahov vystupujú v bilančnom vývoji až na povrch, preto boli známe 
a ťažené od dávnej minulosti.. Rudné štruktúry Rudnianskeho žilného ťahu: žily 
Droždiak, Hruba, Zlatnícka žila a Severná žila so sprievodnými odžilkami majú siderit-
barytový vývoj obohatený sulfidmi medi a ortute. Ich bilančný vývoj od západu na 
východ dosahuje dĺžku do 7600m. Po úklone 90-70° dosahuje 800 až 1000 m.. Vyvinuté 
sú v horninovom súvrství karbónu, v hĺbke vykliňujú vo vrchných vrstvách staršieho 
paleozoika a dovrchne postupne vyhluchujú v bazálnom súvrství permu. 

Severná časť rudnianskeho rudného poľa smerom k Matejovciam, Chrasti nad 
Hornádom a Vitkovciam je postupne zakrytá mladšími horninovými súvrstviami permu, 
spodného a stredného triasu, lokálne aj bazálnym súvrstvím paleogénu. 

Vrtným prieskumom v rokoch 1984 – 1994 boli pod pokryvnými súvrstviami 
zistené a pozitívne overené rudné štruktúry predpokladaných žilných ťahov gretelského 
aj hutnianskeho. V pozícii gretelského žilného ťahu boli overené rudné žily Matej, Jakub 
a Ján. Žily Matej a Jakub boli overené aj banskými dielami Severným prekopom na 25. 
horizonte z novej jamy Pätoraká II.  

Žila Matej bola overená v smernej dĺžke 2000 m. S úklonom 70-90° k juhu 
v súvrství karbónu a bazálneho permu. Hrúbka žily dosahuje v priemere 2 – 2,5 m, 
lokálne až 7,5 m. Mineralizovaná je sideritom, sankeritom, zhlukami spekularitu 
a chalkopyritu. Priemerný obsah užitkových zložiek 29,5% Fe a 0,6% Cu. Overené 
množstvo zásob dosahuje 5,5 milióna ton. 

Žila Jakub vystupuje do 10 m v podloží Matej žily a má analogický vývoj 
s obsahom Fe 28 až 33%, Cu 0,4 až 0,55%. Hrúbka žily kolíše v medziach 3,0 až 4,5 m. 
Obe žily dosahujú v úklone dĺžku až 700 m. Množstvo overených zásob Jakub žily je 
21,8 mil. Ton. 

Žila Ján ako najsevernejšia žila gretelského žilného ťahu  vystupuje do 50m 
v podloží Jakub žily, v súhlasnej smernej dĺžke 2 km a vertikálne dosahuje do 500 m. 
Výplň žily tvorí siderit so zvýšeným obsahom ankeritu a kremeňa s častejšími zhlukmi 
spekularitu aj chalkopyritu a pyritu. Priemerný obsah Fe – 18,3 až 20%, ale obsah Cu je 
výrazne zvýšeny od 2,2 až do 3,0%. V nadloží žily sa nachádza do 45 m hrubá zóna 
alterizovaných pieskovcov s vtrúseninami chalkopyritovej mineralizácie s obsahom Cu 
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do 0,9%. Žila Ján bola overená len vrtným prieskumom s vykázanými prognóznymi 
zdrojmi Cu (Fe) rudy v množstve 4,2 mil. ton. 

 Hĺbke pod pokryvom mladších súvrství boli hlbokými vrtmi zistené rudné žily 
Novovesko – Hutnianskeho ťahu. 350 – 400 m severne od žily Ján bola vrstvami RHV-5, 
19, 20, 23, 24 a 30 v hĺbkach 620 až 850 m, v smernej dĺžke 2,0 – 2,5 km navrtaná rudná 
žila LENDAVA. Prevrtaná bola v súvrství permu až spodného triasu. Žilnú výplň tvorí 
ankerit, kremeň, s podradnejším zastúpením sideritu so zhlukami spekularitu, 
chalkopyritu a pyritu. Obsah Fe kolíše od 11 do 28% a Cu od 0,5 do 2,2%. V jej západnej 
časti vrtom RHV–5 bolo prevrtané vo vulkanosedimentálnom  súvrství brekcií kremitých 
porfýrov: urán – molybdenitové zrudnenie s chalkopyritom pri obsahu U – 0,25% a  Mo 
= 0,3%. Uvedený typ zrudnenia bol zistený ďalšími vrtami RHV ako aj závodom 
Uránového prieskumu SNV, v hĺbkach od 880 m do 1200 m o hrúbke zrudneného úseku 
do 38 m. Kapacita zrudnenia v overenom prostredí vrtným prieskumom dosahuje cez 500 
kt.  Jedná sa o U-Mo-Cu zrudnenie analogické s ložiskom v N. Hute, ale s bohatším 
obsahom U a Mo. 

Severne v podloží žily Lendava  bola overená žila Miloj skupinou vrtov RHV – 19, 
25, 29 aj vrtami Uránového prieskumu, v hĺbkach cez 890 až 1130 m s mineralizáciou 
kremeň – ankerit – siderit – baryt o nepravej hrúbke do 12m a obsahu zložiek Fe od 14 do 
255, BaSO4 lokálne do 57% a Cu do 0,55%. 
 V najsevernejšej časti prieskumného územia bola vrtom RHV – 18 v hĺbke 1070 – 
1085 m prevrtaná rudná žila kremeň – ankeritového zrudnenia s obsahom Cu do 0,65% 
vo forme chalkopyritu. Vo všetkých realizovaných vrtoch v severnej časti územia  
prevrtávajúcich súvrstvie spodného triasu bolo overené mocné súvrstvie evaporitov 
anhydritu a sádrovca s premenlivým obsahom síranov od 50 do 92%. Celkové overené 
množstvo prognózovaných zdrojov evaporitov dosahuje do 900 mil. ton. 

Prekvapujúcim výsledkom prieskumu severnej časti rudnianského rudného poľa je 
KALCITOVÁ žila. Zistená a overená bola v listvenitizovanej zóne vo vrchnej časti 
ruloamfybolitového komplexu. Overená bola na úrovni X. a XVI. horizontu pod 
Zlatníckym údolím z jamy Zlatník a severným prekopom z jamy Pätoraká II. Svojou 
pozíciou a mineralizáciou nemá analógiu v celom spišskom regióne. Má mierny úpklon 
25-45° k severu v premenlivej hrúbke od 1,5 do 7,0 m. Mineralizačný obsah reprezentuje 
kalcit s ankeritom a zhlukami chalkopyritu s pyritom. Vo vrchných častiach sú 
akcesoricitky zastúpené zrnká aj šupinky voľného zlata. V hĺbke na úrovni 25. horizontu 
v severnom prekope z jamy Pätoraká II bola overená v zrudnení kremeň – kalcit  
ankeritovom, výrazne zrudnená zhlukami qerzdorfitu, kobaltínu s chalkopyritom 
a šupinkami aj zrnkami voľného zlata. Zlato sa nachádza v menšej miere  aj vo forme 
inklúzií v sprievodných mineráloch, zvlášť v qerzdorfite a pyrite. V úrovni X. a XVI. 
horizontu Au – mineralizácia bola zistená len mineralogicky. Na úrovni XXV horizontu 
v severnom prekope bola overená o hrúbke 6,2 m s priemerným obsahom Ni 0,02 – 
5,6%, Co – do 0,23% a zlata v priemere Au = 11 g/t. V orientačnej ojedinelej vzorke 
hrúbky 1,1 m obsah Au dosahuje až 120 g/t. Podrobnejšie overenie Au – zrudnenia 
v banských dielach už nebolo možné z dôvodu zneprístupnenia banských diel z jamy 
Zlatník a XXV. horizontu jamy Pätoraká II. 

Na prieskume severnej časti Rudnianskeho rudného poľa sa podieľal širší kolektív 
geológov bývalého GP n. p. SNV, ktorému touto formou vyslovujem moje uznanie 
a vďaku.  
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Nové nádeje pre geológiu a baníctvo v oblasti  
Spišsko-gemerského rudohoria 

 
Juraj Ďurove¹ a Jozef Slavkovský² 

¹Fakulta BERG TU Košice,  ²SBS pobočka pri F BERG TU Košice 
 
 
Úvod 
 

Počas finančnej krízy, ktorá vznikla v USA a postupne zasiahla ostatné krajiny 
sveta, sa paradoxne preukázalo staré pravidlo, že investori a ľudia začali viac dôverovať 
drahým kovom ako svetovým menám. Postupne nastáva nová renesancia zlata, ktorého 
svetová cena prudko rastie a neskoršie sa to realizuje v menšej miere aj u striebra. Táto 
skutočnosť má mierny dopad v celosvetovom meradle aj na ďalšie nerastné suroviny. Iba 
prehodnotením pohľadov na surovinovú politiku štátu, ktorá vyplynie zo súčasnej 
medzinárodnej situácie a zhodnotenia ich jestvujúcich zdrojov, ktoré sú  v súčasnosti vo 
veľkej miere ťažené v  rozvojovom svete, národohospodári by mali pristúpiť 
k efektívnejšiemu zhodnocovaniu domácich nerastných surovín, ale tiež k ich 
vyhľadávaniu. 

V príspevku, ktorý predkladáme na tejto konferencii, máme záujem objasniť 
niektoré problémy, ktoré vyplývajú z historických poznatkov, ale aj z terajších trendov 
rozvoja a výsledkov geológie a baníctva, a to s aplikáciou na oblasť Spišsko-gemerského 
rudohoria. Čiže okrem Spiša sa dotkneme okrajovo aj niektorých lokalít Gemeru. 

Aj v súčasnej zložitej dobe, zvlášť pre geológiu a baníctvo, je potrebné zachovať 
určitú kontinuitu v rozvoji vedeckého bádania, technických i technologických poznatkov, 
ktoré tu boli získané a overované generáciami pred nami i za nášho pôsobenia a budú 
naďalej prehlbované a odovzdávané ďalším generáciám.  
 
Súčasný stav  svetového baníctva a jeho aplikácia na naše pomery 
 

Držme krok poznania a teoretického bádania so svetom, ale dbajme aj na svoje 
dedičstvo, pretože baníctvo zohrávalo vždy významnú úlohu pri rozvoji našej krajiny 
(Zámora a kol.,2003). Geológia a baníctvo majú aj svoju históriu na poli medzinárodnej 
spolupráce, ktorá v súčasnej zložitej dobe môže pomôcť riešiť problémy celosvetové 
dotýkajúce sa nerastných surovín, ale predovšetkým tu musí existovať ochota 
a porozumenie medzi krajinami, ktorých sa to dotýka. 

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa táto možnosť výrazne 
rozširuje aj pre naše geologické a banícke pracoviská, ako po teoretickej tak aj praktickej 
stránke. Dúfame, že naše geologické a banícke inštitúcie a riadiace organizácie tieto nové 
trendy v bádaní a aplikovaní pri realizácii domácich a medzinárodných projektov zvládnu 
na požadovanej úrovní a to v prospech priaznivého rozvoja nášho hospodárstva a jeho 
ekonomiky.  

Hospodárska a nadväzná finančná  kríza vniesla do ekonomiky nerastných surovín 
nové aspekty a zásadne zmenila cenové relácie, najprv u ropy a v súčasnosti sú to drahé 
kovy, ale čiastočne aj iné nerastné suroviny. Naučila krajiny sveta šetriť zdroje, ale aj 
vlastné nerastné suroviny. Takýmto spôsobom došlo aj k rozvoju vedecko-technického 
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pokroku, ktorý výrazne ovplyvnil aj tradičné metódy ťažby a spracovania nerastných 
surovín. V exploatácii sa začala viac uplatňovať lomová ťažba za pomoci výkonných 
mechanizmov a nových dopravných systémov. Zároveň v rudnom baníctve sa rozšírili 
metódy podzemného vylúhovania úžitkovej zložky in situ, čo viedlo k výraznému 
zvýšeniu produktivity exploatácie. Tieto skutočnosti, ako aj nové pohľady na 
environmentálne problémy súvisiace s ťažbou a spracovaním nerastných surovín, 
zapríčinili značný útlm baníctva v mnohých krajinách, ale predovšetkým na starom 
európskom kontinente. Ďalšou príčinou zatvárania ťažobných podnikov u nás, a to platí 
zvlášť pre rudné baníctvo, bolo postupné znižovanie štátnych dotácií do ich prieskumnej 
a ťažobnej činnosti. Trhová ekonomika ich knokautovala. Vládnuce kruhy štátu 
a príslušných rezortov si neuvedomili v plnej miere tu skutočnosť, že dotácie do tých, 
ktorí ostanú bez zamestnania a do dovozu surovín, čo sme ťažili doma, sú časom vyššie 
ako boli realizované pre ťažobné podniky. Okrem toho to malo obrovský vplyv na 
psychiku baníkov, ktorí si nedokázali nájsť v adekvátnej dobe náhradné zamestnanie.  

Značná časť štátov sveta je nútená dovozom si zabezpečovať množstvo 
nerastných surovín, prípadne ich vývozom si zaistiť finančné prostriedky na požadujúci 
chod svojho hospodárstva. Objem obchodu  s nerastnými surovinami stále rastie, ale 
dopyt po nich prevyšuje obyčajne v súčasných podmienkach ťažbu, takže ich cena má 
skôr stúpajúci trend.  

Poznanie súčasného stavu svetovej ťažby nerastných surovín a ich trend za 
obdobie rokov 1984 – 2009, v zmysle práce (Weber, Zsak, Reichl, Schatz 2011), nám 
približujú to aký je ich stav podľa typu nerastných surovín (obr. 1) a ako na tomto vývoji 
sa podieľajú jednotlivé kontinenty (obr. 2). 

 

 
Obr. 1  Svetová ročná ťažba (t) 1984 – 2009 podľa uvedených skupín nerastných surovín 

bez stavebných surovín 
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Obr. 2 Svetová ročná ťažba (t) nerastných surovín 1984 – 2009 podľa kontinentov (Ázia, 

Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Afrika, Austrália, bez stavebných surovín) 
 

Zároveň tu uvádzame sumarizovaný prehľad ťažby nerastných surovín Slovenskej 
republiky za roky  2005 – 2009 (tab. 1) podľa práce (Weber, Zsak, Reichl, Schatz 2011), 
ale bez energetických surovín. 

 
Tab. 1 
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Na základe toho, ale aj porovnaním s dostupnými údajmi overených ložiskových 
štruktúr v oblastí Spiša a Gemeru mienime načrtnúť úvahu o tom, že je tu nádej na 
oživenie baníctva.  

 
Po útlme geológie a baníctva nastáva tu určité oživenie tejto činnosti 
 

Nové trendy rozvoja baníctva, ktoré vyplývajú z praxe, ale aj z analýz a 
teoretických poznatkov popredných banských odborníkov, sumarizovaných v zborníkoch 
zo svetových baníckych kongresov v Krakove a Istanbule, nás upozorňujú na to, že 
maximálne využívanie domácich nerastných surovín je najefektívnejší spôsob ako 
posilniť surovinovú a energetickú bezpečnosť krajiny.  

Podobné progresívne pohľady na význam nerastných surovín v Európskej únii 
boli prezentované už v roku 2008 Günterom Verheugenom (Kavina, 2010), ale zatiaľ tato 
iniciatíva ostáva na platforme diskusií v rámci Európskej komisie a prípadne jednotlivých 
krajín EÚ. Stratégia tejto iniciatívy je postavená na troch pilieroch: 

• využívanie domácich zdrojov v maximálnej možnej miere, 
• nadväzovanie vzájomne výhodných ekonomických vzťahov s krajinami tretieho 

sveta, ktoré disponujú nerastnými surovinami dôležitými pre naše hospodárstvo, 
• podporovať zavádzanie nových technológií vo všetkých sférach ťažby, 

spracovania a využívania nerastných surovín a ich recykláciu. 
 

Uvedené strategické zámery by mali byť určitým popudom na prehodnotenie 
domácich nerastných surovín, ale aj z hľadiska ich potreby pre EÚ. Zároveň zásoby 
a zdroje dôležitých strategických komodít by mali podliehať špeciálnemu režimu, ktorý 
by neumožňoval ich blokovanie s odvolávaním sa na nepriaznivé dopady vo vzťahu k 
životnému prostrediu. Nové technológie by tento problém mali v značnej miere 
eliminovať. 

V zmysle uvedených pohľadov v stručnej forme sa vyjadríme k rudným 
a nerudným surovinám, ktoré sú v tomto regióne ťažené alebo geologickým prieskumom 
v potrebnej miere overené, aby perspektívne mohli byť exploatované.  

 
Rudy 
 

Po ukončení ťažby sideritu na ložisku v Nižnej Slanej fakticky došlo v Spišsko-
gemerskom rudohori  k celkovej likvidácii rudného baníctva. 

Určitou novou nádejou v oblasti rožňavského rudného poľa je možná otvárka 
dobývacieho priestoru Mária bane, kde na Striebornej žile sú overené  bilančné zásoby 
striebra a zároveň je tu investor, ktorý má záujem o exploatáciu tohto ložiska. Jedná sa o 
kanadsko-slovenskú firmu Global Minerals Slovakia. Poznamenávame, že  existujú tu 
určité problémy s riešením odvodnenia ložiska, ako aj doriešením úpravy a spracovania 
koncentrátov, ale zrejme pri terajšej svetovej cene striebra sa to všetko dá zvládnuť. 
Podrobnejšie informácie na http://www.inforoznava.sk/infoservis/ozivenie-marie-bane. 

Urán a jeho nová perspektíva v najvýchodnejšej časti Spišsko-gemerského 
rudohoria. Ložisko uránovej mineralizácie v oblasti Jahodnej bolo overené ešte v roku 
1985 vyhľadávacím prieskumom na rádioaktívne suroviny vo vývoji severogemerického 
permu. Na základe súhlasu udeleného Ministerstvom životného prostredia SR bolo 
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uvedené prieskumné územíie (PÚ) PÚ Črmeľ – Jahodná (U-Mo-Cu rudy) pridelené 
spoločnosti Ludovika Energy, s.r.o. Na Slovensku pôsobí táto firma od roku 2005 
(pôvodne ako Ludovika Holding, s.r.o)‚ ako stopercentná dcérska spoločnosť kanadskej 
firmy Tournigan Energy,Ltd. Táto spoločnosť je právoplatným držiteľom ešte ďalších 
piatich PÚ: PÚ Spišská Nová Ves (U-Mo-Cu rudy), PÚ Chrasť nad Hornádom (U-Mo-
Cu rudy, sadrovec),PÚ Spišská Teplica (U-Mo-Cu rudy), PÚ Kluknava (U-Mo-Cu rudy) 
a PÚ Víťaz (U-Mo-Cu-Fe-Pb-Au-Ag rudy). Z uvedeného vyplýva, že táto firma sa 
zameriava na územia s výskytom U-Mo-Cu mineralizácie, v ktorých vykonáva 
geologický prieskum , mapovanie a spresňovanie zásob uránových a molybdénových rúd 
s cieľom následne vypracovať ekonomické štúdie ich možného využitia. Zo štúdie 
využiteľnosti uránového ložiska Košice-Jahodná (Kurišková), v zmysle práce (Tréger, 
2010; Daniel a Mesarčík, 2010) vyplýva, že ložisko svojimi zásobami cca 12 500 t uránu 
patrí medzi veľké uránové ložiská. Na základe doplňujúceho vrtného prieskumu v apríli 
2011 spoločnosť Ludovika Energy, s.r.o. oznámila výsledky aktualizovaného výpočtu 
zásob pre ložisko Kurišková. Výsledkom je zvýšenie zásob uránu - cca o 7.9 mil. lb. 
U3O8  boli zvýšené zásoby v kategórii "indicated" (Z2), čo je zvýšenie o 39% na 28.5 
mil. lb. zásob U3O8. Podrobnejšie údaje o firme a ložisku sú dostupné na www stránke: 
http://www.ludovika-energy.sk/dokumenty/etapkur.jpg. 
 
Nerudné suroviny 
 

Sadrovec - ložisko v Novoveskej Hute. Jeho ťažba má svoju históriu a baňa Mária 
Sadrovka bola privatizovaná spoločnosťou PETRA, a. s. v roku 1998. V januári 2004 
bola táto spoločnosť premenovaná na Východoslovenské kameňolomy, a. s., ale zároveň 
sa stála súčasťou spoločnosti VSK MINING GROUP a ďalšou transformáciou v roku 
2007 jej povrchové lomy na stavebný kameň sa stali súčasťou spoločnosti VSK 
MINERAL, s.r.o., Košice. V spoločnosti Východoslovenské kameňolomy, a.s. ostali dve 
prevádzky na ťažbu a spracovanie anhydritu a sadrovca, a to baňa Mária „Sadrovka“ 
Novoveská Huta a lom Šafárka. http://www.vslk.sk/ostatne.php?idPage=1&idText=1. 

Barit – ťažba naďalej realizovaná na ložisku Rudňany – Poráč (Baláž, 2011)  
Mastenec – perspektívna otvárka ložiska Gemerská Poloma, ktoré  má európsky 

význam. Ťažba na tomto ložisku by mala začať po ukončení prípravných prác asi v roku 
2012. K dnešnému dňu je spoločnosť VSK EUROTALC s.r.o. výhradným vlastníkom 
dobývacieho priestoru (dobývacieho práva) Gemerská Poloma – mastenec, ktorá je   100 
% dcérskou spoločnosťou firmy VSK MINING s.r.o.. Podrobnejšie údaje o firme a 
ložisku sú dostupné na www stránke: http://www.vsk-mining.com/vsk-mining/o-
spolocnosti.html. Ložiskové zhodnotenie a mineralogické štúdium tejto lokality je zase 
sumarizované v práci (Radvanec, et al., 2010).                                                                                                    
 
Záver 
 

V záujme novej stratégie EÚ, dotýkajúcej sa využívania domácich nerastných 
surovín, bude potrebné v krátkom období prehodnotiť aj surovinovú politiku SR, čo by sa 
malo priaznivo prejaviť aj v regionálnej sfére. Prieskumom overené ložiská nerastných 
surovín by postupne mohli byť otvárané a ťažené. Zároveň štát by mal počítať s tým, aby 
prerušenú kontinuitu geologického a ložiskového výskumu v oblasti Spiša a Gemeru 
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znova oživil, pretože iba takto možno zabezpečiť nové zdroje potrebných komodít pre 
náš  priemysel, prípade pre vývoz v rámci EÚ.  

V záujme svojej surovinovej bezpečnosti, ale aj vo vzťahu k EÚ, ktorej sme 
členmi, neutlmuje geologické bádanie Západných Karpát a ich ložiskový výskum 
a prieskum, pretože to sa negatívne odrazí v zabezpečovaní nových zdrojov dôležitých 
nerastných surovín. Aj keď na našom území generácie po stáročia využívali nerastné 
bohatstvo, ktoré im dávalo obživu a baníctvu ďakujú za svoj vznik aj banské osady a 
mestá, napriek tomu je tu skryté ešte značné nerastné bohatstvo. To platí i o regióne Spiša 
a Gemeru, čoho dôkazom sú aj prieskumom overené nové ložiská mastenca a uránu.   
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Súčasnosť a perspektívy banského podnikania 
v rudnianskom rudnom poli 

 
Ľuboš Kováč 

spoločnosť SABAR 
 
 
Abstrakt 
 
1. Súčasný stav banskej činnosti spoločnosti SABAR, s.r.o., s dôrazom na: 
- aktuálny stav v ťažbe surovín (baryt, vápenec) 
- komplexné využitie ťažených surovín (baryt, prírodné drvené kamenivo, Fe koncentrát) 
- aktuálny výrobný program spoločnosti 
- postavenie spoločnosti v európskom a celosvetovom meradle 
2. Perspektívy využitia ťaženej suroviny v budúcnosti: 
- nové výrobky 
- zlepšenie kvality existujúcich výrobkov 
- rozšírenie možností využitia výrobkov 
- možnosti využitia podporných programov (štátne programy a dotácie, eurofondy) 
3. Perspektívy otvárky a ťažby nových ložísk, resp. obnovenie ťažby existujúcich ložísk 
(ložisko vápencov, odkalisko Rudňany.....) 
4. Legislatívne, technické, technologické, spoločenské a enviromentálne aspekty súčasnej 
a budúcej ťažby surovín v tejto lokalite. 
 
Súčasnosť a perspektívy banského podnikania v rudnianskom rudnom poli 
 
Milé dámy a páni, Vážení účastníci konferencie, 

baníctvo na Spiši má už svoje historické významné postavenie nielen v lokálnom 
ponímaní, ale určite aj v kontexte celoeurópskom.  Nesmierne si preto cením aktivitu 
Baníckeho spolku Spiš, ktorý zorganizoval túto konferenciu, a som rád, že v rámci nej 
môžem aj ja prispieť svojou troškou a prezentovať Vám nedávno minulé, súčasné, ale aj 
budúce aktivity našej spoločnosti v ťažbe nerastných surovín. 

Pre tých, ktorí našu spoločnosť nepoznajú, najprv pár slov o nás: Spoločnosť 
SABAR s.r.o. pokračuje vo výrobnej a obchodnej činnosti odštepného závodu 02 
Rudňany, bývalého podniku Želba, a.s. Spišská Nová Ves. Sídlo spoločnosti  je v obci 
Markušovce. 
 Spoločnosť má vybudovaný systém riadenia kvality (SRK) podľa medzinárodnej 
normy ISO 9001/2000. Celkovú dokumentáciu SRK zastrešuje príručka kvality.                              
V spoločnosti bola uskutočnená certifikačná previerka SRK renomovanou firmou SGS 
Yarsley International Certification Services Limited s úspešným výsledkom. 
 Výrobným programom spoločnosti je ťažba barytových surovín, vyhľadávanie                         
a prieskum ložísk,  úpravárenské spracovanie barytových surovín na výrobky, činnosti 
v oblasti odpadového hospodárstva a výroba plastových okien a dverí. 

Majoritný podiel v obrate našej spoločnosti má dlhodobo banská výroba, 
konkrétne ťažba a výroba barytových výrobkov. Napriek tomu, že banské podnikanie 
vždy predstavovalo veľké riziko z dôvodu značných výkyvov v ponuke a dopyte, 
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v turbulentnom vývoji cien banských komodít a na druhej strane v oblasti nerudných 
surovín málokedy umožňovalo rýchle zbohatnutie, našou snahou je aspoň v obmedzenom 
rozsahu zachovať tradičnú banskú výrobu a využiť tak odborný potenciál a zanietenosť 
tých, ktorí sa baníckemu remeslu venujú už mnoho pokolení. 

Občas sa ma niektorí pýtajú, čo to vlastne ten baryt je a na čo sa používa. Baryt je 
skrátený názov pre síran barnatý (BaSO4). Je to nekovový nerast, ktorý má vďaka svojej 
vysokej objemovej hmotnosti široké využitie v priemysle plastov, gúm či skla.  Avšak 
viac ak 85 % jeho svetovej produkcie sa používa ako súčasť vrtných výplachov v ropnom 
a plynárenskom priemysle. Naša spoločnosť sa preto usiluje ponúknuť potenciálnym 
odberateľom čo najširšie spektrum výrobkov, počínajúc jemne mletými plnivami pod 40 
mikrometrov, vhodnými do trecích segmentov brzdových obložení, a končiac 
hrubozrnným kamenivom do 30 mm určeným na výrobu ťažkých omietok a ťažkých 
betónov. Viac ako 95 % produkcie je určených na export. 

O našej krajine občas s poriadnou dávky nadsádzky hovoríme, že sme 
najbohatšou krajinou na chudobné ložiská. V prípade suroviny, ktorú ťažíme 
a spracovávame v našej spoločnosti, to však až taká nadsádzka nie je. História 
Rudnianského rudného poľa je bohatá a siaha hlboko do minulosti, avšak nie je bytostne 
spätá s barytom. Veď prvé historické údaje o ložisku Rudňany sú z roku 1332. Ako 
uvádza Bergfest vo svojej správe z roku 1953, Rudňany, pôvodným menom Koterbachy, 
založil v roku 1332 Comsa Kunz za účelom ťažby medených rúd. Veľký rozmach 
zaznamenalo rudnianske baníctvo  koncom XVIII. a v prvej polovici XIX. storočia. 
Hĺbka bola otváraná šachtami a dedičnými štôlňami, ťažba medených a strieborných rúd 
bola v plnom rozkvete. Od toho času sa datuje aj začiatok zužitkovania ortuti 
a tetraedritových rúd. 

V druhej polovici XIX. storočia sa začalo dobývanie železných sideritových rúd, 
ktoré sa stalo neskôr prioritným. Popri železnej sideritovej rude sa zužitkoval aj 
najhodnotnejší sprievodný minerál – tetraedrit, z ktorého sa vyrábala ortuť. Získavaniu 
ostatných úžitkových zložiek v rude sa začala venovať pozornosť až začiatkom 80 – tych 
rokov minulého storočia. Prevádzka na výrobu barytu však bola postavená už v roku 
1964. 

Po útlme rudného baníctva sa síran barnatý stal hlavnou výrobnou komoditou 
podniku. Podmienky jeho ťažby a spracovania sú špecifické prinajmenšom z týchto 
dôvodov: 

1.  Obsah barytu v ťaženej surovine kolíše v rozsahu 38 – 45 % (pri selektívnej 
ťažbe na ťažké kamenivo výnimočne až do 70 %), pričom hotové mleté výrobky sú 
predajné až pri obsahu barytu 93 % a viac. Vyťažená surovina si preto vyžaduje jej 
úpravu flotačnou technológiou, čo v praxi znamená, že na jednu tonu hotového výrobku 
sú potrebné až tri tony ťaženej suroviny z bane. 

2. Baryt sa v ložisku zriedka vyskytuje v tzv. panenských blokoch, je súčasťou 
nadložia a podložia vyťažených sideritových  žilných štruktúr (hojný výskyt tzv. 
„starín“). 

3. Prepravná vzdialenosť z miesta ťažby do miesta spracovania je viac ak 10 km. 
4. Úpravárenské kapacity flotačnej úpravne sú veľmi vysoké, voči potrebám 

súčasného trhu predimenzované a energeticky náročné. 
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Okrem sústavného znižovania energetickej a materiálovej náročnosti výroby 
barytu musela a stále musí naša spoločnosť riešiť ďalšie negatívne ekonomické vplyvy.  
Rázne sme sa museli vysporiadať s konverzným kurzom koruny na euro, ktorý 
jednorazovo znížil naše tržby za jednotku produkcie až o 30 % (rozdiel hodnoty eura rok 
pred konverziou – až 44,- Sk za euro, a konverzným kurzom 30,126 Sk za euro). 
Z pohľadu zahraničnej konkurencie (Ázia, Afrika) sme sa museli doslova zo dňa na deň 
popasovať s výrazným oslabením amerického dolára, čo znamenalo zlacnenie 
dovážaných produktov z týchto oblastí sveta. V priebehu pár rokov sme preto museli 
racionalizačnými opatreniami zvýšiť produktivitu práce až o 100 % a znížiť náklady na 
ťažbu suroviny rádovo o 30 %. Všetky tieto opatrenia sa odrazili aj na postavení našej 
spoločnosti na európskom trhu: ako jediný stredoeurópsky producent barytu sme nedávno 
zaujali lichotivé tretie miesto v podiele exportu v rámci vnútorného obchodu krajín 
Európskej únie. 

Napriek realizácii mnohých opatrení zameraných na zníženie výrobných nákladov 
a na zvýšenie produktivity práce ani dnes nemôžme  povedať, že naša banská produkcia 
dosahuje požadovanú mieru zisku. Navyše, surovina v bani je čoraz neprístupnejšia 
a náklady na jej vydobytie sa znižujú. Udržanie banskej produkcie v našej spoločnosti si 
preto vyžaduje nové a netradičné prístupy, spojené so sekundárnym využitím materiálu, 
ktorý bol v minulosti ako odpad ukladaný na odkalisko. 

Zásoby barytovej rudy ťaženej v súčasnosti na ložisku Rudňany budú v priebehu 
niekoľkých rokov vyčerpané.  Potenciál zdroja barytovej suroviny nachádzajúci sa vo 
flotačných pieskoch odkaliska dáva reálny predpoklad kontinuálne pokračovať 
v produkcii barytových koncentrátov na niekoľko desiatok rokov do budúcna. 
Zachovanie uvedenej výrobnej činnosti zabezpečí udržanie pracovných miest v dnešnom 
rozsahu a prispeje ku riešeniu ekologickej záťaže spracovaním uložených flotačných 
pieskov.  

Odkalisko je aj v súčasnosti činné – naďalej je v jeho zadnej časti uskladňovaný 
odpad z flotačnej úpravy barytových rúd ťažených v podzemí na ložisku Rudňany. Tento 
proces bude trvať až do ukončenia podzemnej ťažby zbytkových barytových rúd. 

Chemické zloženie je premenlivé a charakterizuje ho nasledujúci spektrografický 
rozbor: 
102-101  (Fe,Si) 
101-100            Al,Ba,(Ca),(Mg),Mn 
100-10-1 (Cu),K,(Na),Ti 
10-1-10-2 Hg,(Sb),Sr,(Zn) 
10-2-10-3 B,(Co),Cr,Ni,(Pb),V,Zr,Ag,(Be),Ga,Sn 
 

Chemické zloženie hlavných zložiek odkaliska bolo sledované a vyhodnocované 
zo vzorkovania, realizovaného každý deň z naplavovaných flotačných pieskov už od roku 
1963. 

Na základe týchto štatistických údajov je možné zostaviť model priestorovej 
distribúcie látkového zloženia odkaliska. Odkalisko je tvorené od vrchu „chudobným 
obalom“ - produktom činnosti z rokov 1985 – 2003 so stredným obsahom BaSO4 = 13,01 
% (27,9 % z celkového množstva látok odkaliska), ďalej strednou, kvantitatívne najviac 
zastúpenou vrstvou (39,2 % z celkového množstva), ktorá vznikla v rokoch 1975 – 1984 
(stredný obsah BaSO4 = 17,60 %) a nakoniec z najspodnejšou, na BaSO4 najbohatšou 
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vrstvou (priemer 22,78 %), reprezentujúcou 32,9 % látok z odkaliska, ktorá vznikla 
v rokoch 1963 – 1974. Celkovo je na odkalisku uložených 9 800 tis. t materiálu. 

Považujeme za veľkú devízu, že  máme v súčasnosti priamo v areáli výrobného 
závodu vyťaženú surovinu, ktorá je zomletá na flotačnú jemnosť. Veríme, že sa nám 
podarí doriešiť technológiu spracovania tak, aby sme z odkaliska získali kondičný baryt 
a kondičný sideritový koncentrát. Zbytok je možné využiť ako prírodné drobné kamenivo 
do mált a betónu. Druhotne by teda mohlo byť využitých až 98 % suroviny. 

V nedávnej minulosti sme vypracovali na tento projekt technicko – ekonomickú 
štúdiu. Boli realizované laboratórne, poloprevádzkové, a aj prevádzkové skúšky, ktoré 
preukázali, že projekt nie je len utópiou. Na základe vtedajších poznatkov bol 
vypracovaný a predložený europrojekt, ktorý napriek svojej unikátnosti a jedinečnosti 
síce schválený bol, ale nakoniec sa naň neušlo dostatok finančných prostriedkov. 
Ekonomické prepočty však ukazujú, že potrebná investícia nie je „samofinancovateľná“, 
ale s podporou dotácií je životaschopná. Samozrejme, jej „nefinančný“ prínos (udržanie 
zamestnanosti v regióne, odstránenie dlhodobej enviromentálnej záťaže) pri posudzovaní 
tohto projektu už zrejme nik neskúmal. 

V súčasnosti sa chceme spoľahnúť na vlastné sily a nespoliehať sa na cudziu 
pomoc. Skúmame preto nové úpravárenské technológie, spočívajúce v hmotnostnom či 
optickom triedení materiálov. Chceme zoptimalizovať proces úpravy tak, aby čím menej 
vstupnej suroviny vstupovalo do procesu úpravy a čím viac úžitkových zložiek bolo 
z tohto procesu získaných. Pokúsime sa ešte raz uchádzať sa o podporu štátnych orgánov 
a v praxi realizovať likvidáciu odkaliska „bezodpadovou“ technológiou a zhodnotením 
surovín, ktoré sú na ňom uložené. 

Moja prednáška však má za cieľ poukázať aj na možné využitie ďalších surovín, 
nachádzajúcich sa v oblasti tzv. rudnianskeho rudného poľa. V tejto oblasti sa ešte 
nachádzajú zásoby ďalších surovín, ktoré sú hodné zreteľa a sú zdrojom našich úvah 
o banskom podnikaní v danej oblasti. 

V priestore Markušovce – Rudňany – Poráč sa vyskytujú ložiská: 
a) komplexných sideritovo-sulfidicko-barytových rúd Rudňany v Dobývacom 

priestore Rudňany (vo výberovom konaní), v rámci neho Osobitný dobývací priestor 
Poráč I na dobývanie barytu (určený Rudohorskej investičnej spoločnosti, a.s. Spišská 
Nová Ves,   

b) komplexných sideritovo-sulfidicko-barytových rúd Poráč-Zlatník 
v Dobývacom  priestore Poráč (vo výberovom konaní), 

c) komplexných sideritovo-sulfidicko-barytových rúd Matejovce, v Chránenom 
ložiskovom území (v správe ŠGÚDŠ Bratislava Bratislava) 

d) sadrovca a anhydritu Matejovce, v Chránenom ložiskovom území Matejovce 
nad Hornádom (spravuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava), 

e) vysokopercentného vápenca Markušovce (lokalita Stožky), v Dobývacom 
priestore Markušovce (určený pre SABAR, s.r.o. Markušovce), 

f) antropogénne ložisko barytu Markušovce I – odkalisko v Dobývacom priestore 
Markušovce I (určený pre Rudohorskú investičnú spoločnosť, a.s. Spišská Nová Ves), 

g) ložisko U-Mo-Cu zrudnenia 
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Ložisko Rudňany 
 V rudnianskom rudnom poli sa vyskytujú žily rôznej veľkosti a významu. Medzi 
veľké žily zaraďujeme: Droždiak (Nadložná, Podložná), už úplne vyťažená Hrubá, ďalej 
Zlatnícka, Severná, Matej a Jakub, ako aj v najsevernejších častiach poľa overené nové 
štruktúry Ján, Lendava a Miloj. Okrem nich sa vyskytuje veľké množstvo menších žíl 
(napr. Zapálenica, I. a. II. žila, Odžilok Severnej, Štefan, priečne žily, atď.). 
 Žily samotné sú tvorené sideritovo-sulfidickou mineralizáciou, smerom k povrchu 
postupne prechádzajúcou do barytovo-sulfidickej mineralizácie. Sulfidy sú 
reprezentované hlavne tetraedritom, v hlbšej zóne žilných ložísk aj chalkopyritom.                  
V ťaženej časti žily Droždiak boli v nadloží a podloží vyskytujúce sa lemy sideritovo-
sulfidickej mineralizácie vyťažené na začiatku 20. storočia, zatiaľ čo centrálne časti žily, 
budované barytom so sulfidmi, boli ponechané a sú predmetom terajšej ťažby. Zásoby 
barytov nad Rochus obzorom majú už väčšinou prechodný sideritovo-barytový vývoj so 
zastúpením tetraedritu. 
         Mocnosti zbytkových zásob vhodných pre  ťažbu kolíšu od 2,5 do 5,0 m. 
 
Markušovce – Stožky – vysokopercentný vápenec 
     Ložisko Markušovce - Stožky patrí medzi stredne kvalitné (štandartné) ložiska 
vysokopercentného vápenca. Pri variantnom hodnotení (zohľadnení kvalitnejších 
a relatívne menej kvalitných blokov, resp. častí blokov) vypočítaných zásob z hľadiska 
obsahov CaCO3+MgCO3 patrí do druhej až štvrtej akostnej triedy podľa STN 72 1217 
(výnimočne 1 blok s nízkym stupňom preskúmanosti do prvej akostnej triedy - cca 1% 
z celkového množstva zásob), pričom tomuto zaradeniu zodpovedajú aj limitné 
maximálne obsahy MgCO3. Podľa tejto normy obsahom limitných ostatných zložiek 
zodpovedajú: u SiO2  zaradeniu do II. až III. akostnej triedy, u Al2O3+ Fe2O3 do II. až III. 
akostnej triedy (aj maximálny obsah Fe2O3), u MnO do I. akostnej triedy a u SO3 do II. až 
IV. akostnej triedy. Prevládajú kritéria pre zaradenie prevažnej časti zásob do III. 
akostnej triedy (57,5 % zásob z celkového množstva), čo z hľadiska požiadaviek STN 72 
1217 (príloha A) vyjadruje vhodnosť na využitie v cukrovarníctve, potravinárstve, 
gumárenstve, výrobe skla, chémii, výrobe buničiny, pri odkyslovaní vôd, výrobe jemnej 
keramiky, výrobe stavebných hmôt, hutníctve, časť zásob zaraditeľná do II. akostnej 
triedy (6,5 %) zodpovedá využitiu pri výrobe skla, v gumárenstve, výrobe stavebných 
hmôt, výrobe vzdušného vápna, v chémii a hutníctve. Zásoby zaraditeľné do IV. akostnej 
triedy (35,0 %) sú vhodné pre poľnohospodárstvo (vápnenie pôdy, krmné účely...), 
výrobu stavebných hmôt, hutníctvo. 
Celkovo je v tomto ložisku evidovaných viac ako 133 mil. t zásob. 
 
Matejovce nad Hornádom (CHLÚ) 
Surovina: Anhydrit a sadrovec  

Anhydrit (93,1 % zásob) - priemerný obsah anhydritu 69,92 %, sadrovca 4,87 %. 
Sadrovec (6,9 % zásob) - priemerný obsah sadrovca 59,38 %, anhydritu 9,03 %. Anhydrit 
vyhovuje pre výrobu cementu (I. - III. trieda), anhydritového pojiva (prev. I. trieda) a 
konhydritu. 
          Sadrovec vyhovuje pre výrobu cementu a pre špec. účely, časť zásob vyhovuje na 
výrobu sadry (III. trieda) a plynosilikátov (IV. trieda). 
Zásoby: anhydrit: 413 000 kt, sadrovec: 31 000 kt 
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Rudňany - Matej a Jakub žila  
Surovina: komplexné Fe-rudy. Obsahy - Fe: 29,33 %, Cu 0,41 %.  
Zásoby: 22 000 kt 
 

Všetky tieto ložiská evidujeme a vo väčšej či menšej miere sa zaoberáme ich 
potenciálnym využitím. 

Každá banská činnosť prináša aj enviromentálne záťaže. Napriek obmedzeným 
finančným možnostiam nám ich riešenie nebolo nikdy ľahostajné. Úplná plynofikácia 
a elektrifikácia tepelného hospodárstva spoločnosti úplne zamedzila produkcií emisií zo 
spaľovania uhlia. Prevádzka barytárne disponuje výkonným filtračným systémom na 
zachytávanie jemných častíc barytu. Organizácia už niekoľko rokov realizuje stavbu, 
spočívajúcu v sanácii závalového pásma, výsledkom ktorého bude zasypanie banských 
závalov v katastroch obcí Rudňany a Poráč vhodným inertným materiálom 
a prinavrátenie pôdy v rozsahu niekoľkých hektárov do poľnohospodárskeho či lesného 
pôdneho fondu. Uzavreté výrobné cykly zasa zamedzujú znečisťovaniu podzemných či 
povrchových vodných tokov. 

Banská činnosť má aj mnoho ďalších aspektov: legislatívnych, technických, 
politických, či spoločenských. O týchto aspektoch a o ich riešení sa s Vami rád podelím 
v mojej prednáške na konferencii a v prípadnej diskusii k nej. 
 
Ďakujem Vám za pozornosť. 
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Príspevok Ústavu geotechniky SAV k riešeniu úpravy 
spišsko-gemerských rúd 

 
Štefan Jakabský 

Ústav geotechniky SAV, Košice 
 
 
 Výskumný program ústavu od jeho vzniku bol zameraný aj na problematiku 
úpravy úžitkových nerastov. Spočiatku boli riešené ústavné úlohy zvýšenia výťažnosti 
úžitkových zložiek slovenských rúd do koncentrátov. V prvej fáze systematického 
výskumu sa stanovili fyzikálne, chemické a štruktúrne vlastnosti spišsko-gemerských 
rúd, postupne sa prešlo na výskum zložitejších závislostí a sústav prípadne 
technologických režimov s vyústením do teoretického a praktického riešenia konkrétnych 
problémov spracovania komplexných rúd, vysokointenzitným magnetickým 
rozdružovaním, tepelným spracovaním, gravitačným rozdružovaním a niektorými 
ďalšími úpravníckymi metódami. 
 Pri výskume problematiky magnetického rozdružovania na našom ústave sme 
vychádzali z potrieb a požiadaviek banských závodov, hlavne však Železorudných baní 
Spišská Nová Ves n.p. a to závodu v Rudňanoch a  v Nižnej Slanej. V oboch závodoch sa 
využívali magnetické metódy rozdružovania, ktoré boli v tom čase intenzívne rozvíjané 
aj na vtedajšom Ústave vlastností hornín pod vedením Ing. Vincenta Mihalíka, CSc. 
Predpokladom úspechu riešenia bol detailný rozbor funkčných schopností používaných 
magnetických rozdružovačov 2 MSM 5 a MSB 600. Za tým účelom bol na ústave 
skonštruovaný laboratórny model rozdružovača 2 MSM 5 a ÚVR Praha vyrobil pre nás 
model MSB 300. Tieto laboratórne modelové magnetické rozdružovače vytvorili vhodné 
podmienky pre funkčné overenie schopností prevádzkových typov s vysokým 
koeficientom prevodu výsledkov laboratórneho výskumu do praxe .Súčasťou výskumu 
problematiky magnetického rozdružovania bol aj mineralogický výskum sideritovej a  
ferobarytovej rudy, ako aj sprievodných hornín ložiska. 
 Snahy o intenzifikáciu procesu magnetického rozdružovania boli spočiatku 
zamerané na inovačné zásahy do konštrukcie používaných rozdružovačov. V snahe 
zvýšiť kvalitu koncentrátu vyrábaného hlavne z ferobarytovej rudy, bol navrhnutý 
dvojstupňový rozdružovač typu 2 MSM 5. Praktické skúšky ukázali určité zlepšenie 
kvality koncentrátu, ale prevádzka bola náročná  z hľadiska čistenia druhého stupňa, 
ktorý sa často upchával. 
 Preto sa výskum zameral na optimalizáciu šírky a dĺžky výpustných štrbín 
s ohľadom na kvalitu produktov rozdružovania. Teoreticky sa riešila otázka vzniku 
magnetických bariér v rozdružovacom kanáli a modelovým výskumom bola táto otázka 
úspešne vyriešená. Na základe získaných poznatkov bol navrhnutý a vyrobený nový 
magnetický rozdružovač typu VMR-1, na ktorý bolo bývalému riaditeľovi ústavu 
Ing.Vincentovi Mihalíkovi, CSc. udelené autorské osvedčenie č.17035. 
 V období vzniku technológie komplexného spracovania rudnianskej rudy sa za 
hlavnú mineralogickú zložku odpadu z úpravne považoval kremeň, vyskytujúci sa 
v žilnej výplni. Výskytu sprievodných hornín v rúbanine, pochádzajúcich najmä 
z podložia a nadložia žíl a najmä ich mineralogicko-technologickému charakteru 
a dopadu na technologický proces, sa nevenovala žiadna pozornosť. Dôkazom toho bola 
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aj skutočnosť, že garantovanie technologických parametrov zo strany ÚVR sa ani 
nepredpisovala maximálna prípustná hodnota obsahu SiO2 vo vsádzke do úpravne 
a jednoznačne sa uvažovalo s priemerným obsahom 10% SiO2. Postupom času sa obsah 
SiO2 v rúbanine ťaženej na závode ŽB  Rudňany sústavne zvyšoval až na 17-20%.Takéto 
zvýšenie obsahu SiO2 však nevystihovalo skutočné znečistenie, ku ktorému dochádzalo 
zvyšovaním podielu sprievodných hornín s priemerným obsahom kremitých podielov 
okolo 50%. Dopad zvyšovania podielu jalových hornín na technologické parametre 
úpravne v  tom čase nebol známy. Všeobecne sa usudzovalo, že so znižovaním kvality 
vsádzky klesajú parametre úpravne. 
 
 

Tabuľka č. 1: Prehľad kvalít vsádzok do úpravne r. 1968-1979 
 

obsah  %   
rok Fe SiO2 BaSO4

1968 31,37 10,61 7,58 
1969 30,89 11,44 7,23 
1970 30,59 12,67 6,83 
1971 29,95 13,47 6,82 
1972 29,84 13,67 7,33 
1973 30,11 14,23 5,65 
1974 28,13 17,54 5,69 
1975 29,16 17,34 4,06 
1976 29,35 17,75 4,48 
1977 29,41 18,19 4,13 
1978 28,77 18,33 4,53 
1979 27,96 19,87 4,09 

 
 Na základe makroštúdia vsádzky do úpravne boli z rudnianskej rudy vytriedené 4 
typy hornín a 3 typy minerálnych zložiek. Celkove vo vsádzke do úpravne boli rozlíšené 
tieto typy hornín:    

 fuchsitické kvarcity, 
 sericitické fylity až kvarcity, 
 chloritické fylity  + sericit, 
 grafitické bridlice.         

 
Ako minerálne zložky boli zistené: siderit, baryt a kremeň. 
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Tabuľka č. 2: Chemické zloženie vzoriek sprievodných hornín 
 
Charakteristika horniny 

 

Stanovenie 

séricitické 
fylity 

až kvarcity 

% 

chloritické 
fylity 

 
% 

grafitické 
bridlice 

 
% 

fuchsitické 
kvarcity 

 
% 

Fe celkové 
17,32 7,43 6,82 20,17 

FeO 15,72 8,49 7,33 24,64 
Fe2O3 7,21 1,14 1,56 1,32 
SiO2 40,97 47,98 59,30 49,48 
Al2O3 13,04 14,87 15,40 4,36 
CaO 0,76 4,26 0,36 0,40 
MgO 2,85 4,60 2,35 2,43 
TiO2 0,82 0,84 0,65 0,09 
P2O5 0,07 0,11 0,12 0,006 
MnO 0,98 0,34 0,30 1,24 
Na2O 0,29 1,29 0,38 0,05 
K2O 3,63 2,93 4,20 0,92 
S 0,04 0,02 0,08 0,05 
strata žíhaním 13,72 12,51 7,71 15,15 

 

Jedným z efektívnych spôsobov racionálneho spracovania úžitkových nerastov je 
gravitačná úprava v ťažkých suspenziách. Úsilie o zlepšenie technologických výsledkov 
úpravy rudnianskej polymetalickej rudy, hlavne štúdium vplyvu sprievodných hornín na 
magnetické rozdružovanie viedlo k návrhu gravitačnej predúpravy rudnianskej rudy 
v ťažkých suspenziách. Laboratórny výskum i prevádzkové overenie potvrdili 
opodstatnenosť gravitačnej predúpravy a ukázali, že ľahký podiel asi 30 % podania bolo 
možné považovať za odpad, pretože neobsahuje bilančnú meď. Výsledky našich 
rozborov v laboratóriu i pri prevádzkovom pokusnom overení na úpravni SMZ na 
Bankove ukázali, že Cu zložka prechádzala do ťažkého podielu s výťažnosťou vyše 90%, 
pretože v odpade zostávala  meď  na úrovni 0,03-0,04% čo predstavovalo v zhode 
s mineralogicko-petrografickými rozbormi neflotovateľnú meď v sprievodných 
horninách. Napriek mnohým názorom sa podarilo s vtedajším vedením závodu a hlavne 
za aktívnej pomoci Ing. Antona Karoliho CSc. a Ing. Ladislava Bajtoša vybudovať 
ťažkosuspenznú linku na úpravu sideritovej rudy. 

 
 
Riešenie   technológie riadeného termického rozkladu tetraedritu 
 
 Prioritným problémom pri spracovaní tetraedritových koncentrátov je 
optimalizácia parametrov termického rozkladu. Tieto majú bezprostredný vplyv na 
kvalitu výstupných produktov ako aj na kvalitu pracovného prostredia. V technologickom 
uzle ortuťovňa závodu ŽB Rudňany sa termicky spracovávali kolektívne sulfidické 
koncentráty. Získavala sa ortuť a tetraedritové výpražky, ktoré boli základnou surovinou 
pre výrobu medi. V rokoch 1988-1991 sme sa podieľali na riešení úlohy komplexného 

 28



Baníctvo a geológia na Spiši – história, súčasnosť a perspektívy 

odprchania ortuti a antimónu z výpražkov. Získané poznatky laboratórnym výskumom 
boli uplatnené v návrhu inovácie technologického postupu praženia tetraedritových 
kocentrátov. Technologicky sa celý proces rozdelil na redukčnú fázu, kedy dobre 
odprchala ortuť a oxidačnú fázu, kedy dobre odprchal antimón. 
 Z hydrometalurgických postupov treba spomenúť technológiu rozpúšťania v 
kyseline dusičnej. Ostrosť separácie antimónu a ostatných zložiek bola veľmi dobrá, 
lenže náročnosť na spotrebu HNO3 a ďalších materiálov ju urobila z ekonomického 
hľadiska prevádzkovo nerealizovateľnou.  
 Potenciálnou technológiou, s ktorou sa rátalo ako definitívnou, bola kombinácia 
chloridačného praženia a kvapalinovej extrakcie. Poloprevádzkové skúšky ukázali, že 
tento postup je zvládnuteľný napriek tomu, že niektoré technologické uzly bolo potrebné 
overiť (cementácia ortuti, extrakčné postupy, zrážanie bizmutu a pod.). Preto bola 
vybudovaná pokusná technologická linka, na ktorej sa nejasné uzly mali doriešiť ešte 
pred výstavbou prevádzkového zariadenia.  
 Súbežne s týmto postupom bola rozpracovaná technológia cyklónového tavenia, 
ktorou sa tetraedritové výpražky mali definitívne spracovávať. Technologická linka bola 
postavená v ZSNP Vajsková. Skúšky však dopadli z hľadiska kvality medeného 
kamienka neúspešne (vysoký obsah antimónu) a s ďalšími pokusmi sa prestalo. 
 V r. 1992 sa na Ústave metalurgie Technickej Univerzity v Berlíne, v spolupráci s 
Ústavom geotechniky SAV v Košiciach, realizovali prvé pokusy mechanickej aktivácie a 
lúhovania tetraedritového koncentrátu z Rožňavy. Autori pre extrakciu antimónu do 
výluhu využili princíp mechanochemického lúhovania, ktorý integruje proces 
intenzívneho mletia a lúhovania do jednej operácie.  
 Následne na Ústave geotechniky SAV sa v laboratórnych podmienkach, s 
kontinuálnym prevádzkovým mlynom LM-4, v spojení s chemických reaktorom, podarilo 
extrahovať Sb a ďalším alkalickým lúhovaním aj Hg do výluhu. Tuhý zvyšok po 
kalolisovaní obsahoval 0,27 % As, 3376 g/t

 
Ag, 7g/t Au, 0,26 % Sb a 0,33 % Bi. Tento 

koncentrát je už možné spracovať pyrometalurgickou cestou. Koncentrát však ešte 
obsahoval 0,01 % Hg.  
 Pre overenie tejto technológie v poloprevádzkových podmienkach, ako aj pre 
komplexné spracovanie výluhu, bola postavená poloprevádzková linka v Rudňanoch, 
ktorá je v zjednodušenej schéme znázornená na obr.1. Ako vidieť na uvedenej schéme, 
poloprevádzkový pokus bol orientovaný na spracovanie antimónu z výluhu podľa 
technológie EQUITY na hexahydroxiantimoničnan sodný Na[Sb(OH)6], ktorý je 
predajný a má vyššie finálne zhodnotenie ako čistý Sb. Pretože sme nemali k dispozícii 
informácie o predaji Na[Sb(OH)6], robili sme okrem uvedeného kontinuálneho 
hydrometalurgického pokusu aj spracovanie výluhu po cementácii, zvlášť diafragmovou 
elektrolýzou v laboratórnych podmienkach na získanie antimónu, ako katódového kovu. 
Pokus bol realizovaný napriek tomu, že literárne poznatky v tejto oblasti boli do 
podrobností známe a zodpovedali všeobecným poznatkom z elektrochémie. Z výsledkov 
pokusov z elektrolýzy po cementácii Hg pomocou Sb prášku bol získaný antimónový 
katódový kov s obsahom 1,4 % As a 0,3 % Hg. Poloprevádzkové pokusy plne potvrdili 
výsledky laboratórneho výskumu.  
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Obrázok 1: Technologická schéma poloprevádzkovej linky hydrometalurgického 

spracovania tetraedritového koncentrátu v Rudňanoch 
  
 

Príprava aglomeračnej zmesi tvorenej flotačným sideritovým koncentrátom bola 
náročnejšia oproti zmesi tvorenej hrubozrnnejšej. Merný výkon aglomeračného pásu bol 
pri spekaní jemnozrnného koncentrátu oveľa nižší. Preto sa výskum zameral na 
povrchové vlastnosti flotátu, režim zbaľovania a vlhkosti zbaľkov. Výsledkom práce bolo 
vylepšenie  priedušnosti vsádzky, čím sa zvýšil merný výkon aglopásu.  

Veľmi interesantným a zároveň vysoko praktickým sa javilo sledovanie kvality 
výpalu rudy v rotačných peciach. Zistené magnetické vlastnosti praženca odpovedajúce 
teplote výpalu viedli k vývoju merača magnetických vlastností praženca vypadávajúceho 
z chladiacich komôr na pás. Vyvinuté zariadenie pracovalo na princípe priťahovania 
magnetickej sondy k pásu v závislosti od magnetizácie praženca. Signál z tenzometrov 
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bol vedený do počítača a z neho sa podľa nastavených požadovaných hodnôt viedol 
k regulátorom plynu v horákoch pecí. Boli vykonané prevádzkové skúšky zariadenia, 
ktoré boli úspešné. 

 Oddelenie životného prostredia a hygieny v baníctve sa od šesťdesiatych rokov 
systematicky zaoberalo v spolupráci s rôznymi výskumnými inštitúciami a 
Železorudnými baňami banským prachom ako najdôležitejším nositeľom negatívnych   
zdravotných účinkov na zdravie v banskom pracovnom prostredí. Bola navrhnutá a 
výskumne  úspešne overená technická prevencia fibrogénneho účinku prachu na báze 
komplexnej hydroxihlinitej soli pri dobývacích technológiách v závode ŽB Slovinky na 
gelnickej žile (znížený cytotoxický účinok o 60 %, využiteľný pre všetky technologické 
procesy s  expozíciou pracovníkov minerálnym prachom). V spolupráci s ÚVR bola 
sledovaná v rokoch 1986 až 1988 emisná a imisná záťaž prostredia v oblasti Rudnian a 
Nižnej Slanej prostredníctvom analýzy prašného spadu, polietavých prachov a emisných 
meraní. V spolupráci so závodom  Siderit  tento výskum pokračoval s určitým časovým 
presahom aj po ukončení ťažby a úpravy sideritu. V spolupráci s ŽB Rudňany začiatkom 
deväťdesiatych rokov bol sledovaný vplyv ortuti na životné prostredie a jej pohyb 
a transformácia v imisnom prostredí okolia závodu. Okrem týchto prác v spolupráci 
s jednotlivými závodmi pracovníci oddelenia realizovali množstvo meraní, analýz a 
expertíz týkajúcich sa hlavne hygieny pracovného a životného prostredia. 
 Pri spolupráci Ústavu geotechniky a ŽB Spišská Nová Ves bolo vypracovaných 
niekoľko diplomových prác a jedna kandidátska práca Ing. Antona Karoliho. Boli 
realizované nasledujúce spoločné zlepšovacie návrhy a patenty: 

- Jakabský Štefan, Smik Jozef, Zaťko Stanislav, Rusnák Jozef, Karoli Anton: Predĺženie 
životnosti indukčných valcov separátora VMR-1, ZN č. 101/81/R, prijatý ŽB, n.p. 
Spišská Nová Ves,1981. 
- Rusnák Jozef, Zaťko Stanislav, Jakabský Štefan, Kráľ Vojtech: Úprava magnetickej 
sústavy na VMR-1, ZN prijatý ŽB, n. p. Spišská Nová Ves. 
- Karoli Anton, Sabo Ladislav, Smik Jozef, Bielek Ondrej, Zaťko Stanislav, Jakabský 
Štefan, Bakoš Jozef: Spôsob úpravy polymetalickej sideritovej rudy. AO 252853, 
zverejnené 12.02.1987. 

    

Všetky aktivity nášho ústavu smerom k podniku ŽB Spišská Nová Ves vychádzali 
z požiadaviek jednotlivých závodov a z potrieb ich technológií. Za obdobie štyridsiatich 
rokov spolupráce sa upevňovala vzájomná úcta praktikov a výskumníkov, nadväzovali sa 
hodnotné pracovné a ľudské vzťahy i priateľstvá. 
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Spišská Nová Ves – Novoveská Huta – meď, urán, sírany 
 

Jozef Daniel1, Ingrid Mašlárová2 a Ladislav Novotný3

1Banícky spolok Spiš, 2Uranpres, s. r. o., 3Ludovika Energy s.r.o. 
 
 

        Ložiskové pole Spišská Nová Ves. Novoveská Huta je charakteristické tým, že sa tu 
nachádzajú 4 rôzne druhy nerastných surovín : 

- rudné suroviny – meď, železo 
- energetické suroviny – urán 
- nerudné suroviny – sírany (sádrovec, anhydrit) 
- stavebné suroviny (vápenec Grétla) 
V tomto príspevku sa postupne budeme venovať jednotlivým druhom surovín. 
 

1. Prieskum a ťažba medi 
 
        Starú banícku históriu Novoveskej Huty dokumentujú staré haldy, opustené banské 
diela, zvyšky po zhutňovaní, dobové obrázky, ale i písomnosti a staré banské mapy. Prvé 
doložené historické pamiatky o ťažbe medi v Novoveskej Hute sú z 13. storočia, v súlade 
so vznikom Spišskej Novej Vsi. V roku 1271 boli mestu udelené banské privilégiá 
kráľom Štefanom V. V roku 1312 bola táto výsadná listina potvrdená Karolom 
Róbertom. Samotná Novoveská Huta, ako banícka osada sa spomína v dokumentoch 
z roku 1383. Na báze medi z Novoveskej Huty pracovalo zvonolejárstvo, ale 
i medenokováčstvo v Spišskej Novej Vsi. 
 Konkrétne údaje o ťažbe sú zo 16. storočia. Bane na meď sa nachádzali pod 
Strážanským kopcom (Leithaus), pri prameni Holubnice a pod Malým Muráňom. 
Dominantné postavenie malo ťažiarstvo Johannis a Doleveika. Železná ruda sa tu ťažila 
len lokálne a to v oblasti Kráľovského potoka. V roku 1748 baníci Spiša a Gemera 
založili Spolok banských ťažiarov pre Spiš a Gemer, do ktorého vstúpili i novoveskí 
ťažiari. 
 V roku 1766 vstúpili novoveskí ťažiari do Združenia hornouhorských ťažiarov. 
V roku 1771 bola daná do prevádzky huta Johanni, kde sa spracovávala medená ruda, 
ktorá bola v prevádzke ešte v roku 1885 a jej vyše 100 ročná existencia bola ukončená 
v roku 1888 spolu s banskou činnosťou v tejto lokalite. 
 Na základe štúdie banských máp najvýznamnejšou baňou bola Johanni, kde 
v roku 1768 bolo postavené ťažné odvodňovacie zariadenie. Voda ako zdroj energie bola 
vedená z lokality Rybníky, ale i z doliny Kráľovského prameňa. Je potrebné uviesť, že 
toto ťažiarstvo bolo na tie doby považované za technicky vyspelé s využívaním 
prírodných a technických poznatkov tej doby.  
 Jedným z najstarších ťažobných diel tohoto ťažiarstva bola jama Jahannis 
(Strojná). Táto jama bola zo všetkých diel najdlhšie v prevádzke a je ju možné 
považovať, na základe historických údajov, za priekopníka banskej techniky na Spiši. Na 
základe štúdie banských historických máp a záznamov (Lazár, 1957; Daniel a kol. 1988) 
je možné uviesť: 
- hĺbka jamy Johannis  bola  160 m 
- jama mala 4 obzory, z ktorých boli razené banské diela (obr. č. 2) : 
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        Hĺbka  Rozsah banských chodieb 
      1. obzor Jozefi          65 m   335 m 
      2. obzor Schickerov       102 m   600 m 
      3. obzor Terezia                   132 m   650 m 
      4. obzor Probstner       160 m   700 m 
 
 Okrem uvedených banských horizontov boli razené i medziobzory z komínov 
a hĺbení. 
Okrem toho bola vyrazená i Johannis – dedičná štôlňa o dĺžke 1260 m . 
 Celkove v oblasti Novoveskej Huty bolo zistených viac než 8500 m starých 
banských chodieb a viac než 1000 m dovrchných komínov a hĺbení vyrazených starcami. 
Porovnaním historických máp, ako i banskými prácami razenými po roku 1950 sa zistilo, 
že nie všetky banské diela vyrazené starcami sú v mapách dokumentované, a to 
vzhľadom k tomu, že banské mapy sa po roku 1848 nezachovali. 
        Vydobytá plocha zistená podľa zachovaných banských máp (obr. č. 3) predstavuje 
250 000 m2, čo predstavuje 560 000 t vydobytej rudy (Daniel a kol. 1989), Lazár (1957) 
uvádza 450 000 t. 
        V II. polovici 19. storočia ťažba, tak ako v iných historických revíroch, upadala 
a v roku 1888 po zrušení zmluvy medzi „Waldburgerschaft“ a novoveskými ťažiarmi sa 
zastavuje. Likvidácia jamy Johannis bola uskutočnená zásypom do cca 95 m v roku 1895. 
Tým sa končí najstaršia známa ťažba na meď v Novoveskej Hute. Ďalšia etapa 
prieskumných a ťažobných prác bola po roku 1945, je už históriou uránového veku (obr. 
1). 
        V tejto časti histórie v oblastí Novoveskej Huty pracoval Geologický prieskum 
Spišská Nová Ves ale hlavne Uránový prieskum, závod IX. Spišská Nová Ves. Okrem 
prác na uránové rudy, z poverenia Geologického úradu, tu boli robené prieskumné práce 
na meď. Najdôležitejšie práce na prieskum medi boli realizované z jamy č.3, ale i na 
štôlňových úsekoch (št.č.52, 2, 30, 35...) 
        V súčasnosti sú na ložisku evidované len nebilančné zásoby rúd medi (Novotný, 
1994). 
           
Tabuľka č. 1           

Zásoby (t) t rudy % Cu t Cu 
Z–2N + Z-3N 7 214 000 1,22 88 224 
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Obr. 1   Situačná mapa ložiskovej oblasti Novoveská Huta 

 
2. Sírany 

Hoci veľká časť historikov udáva, že  prvé zmienky o sadrovci v okolí Spišskej 
Novej Vsi sú až po roku 1848, štúdiom starých máp sa podarilo potvrdiť (J. Daniel, 
1993) už starší náš predpoklad, že sírany (gyps, sadra) poznali už baníci ťažiaci 
medenú rudu z bane Johannis. 

Na mape z roku 1782 je vykreslená „Gyps Gang“ na obzore Shickerlich – severný 
prekop, ako i na Johannis – dedičnej štôlni. Okrem toho v pravom dolnom rohu mapy sú 
údaje z roku 1782, kde sa hovorí: 

No 3 – „Sadra o mocnosti 5 siah, za ktorou je hlinitá hornina o mocnosti 24 siah“. 
Ešte dôležitejší je však údaj No 26 „Severná chodba o dĺžke 141 siah, v ktorej sa 

pri A rúbe sadra“. 
Tento údaj posúva oproti všeobecne udávaným údajom ťažbu sadrovca 

v Novoveskej Hute minimálne o 68 rokov skôr. 
Ďalšie zmeny o sadrovci v okolí Spišskej Novej Vsi je možné nájsť v polovici 19. 

storočia, po francúzskej revolúcii, keď podľa ústneho podania francúzski utečenci, ktorí 
došli až do Spišskej Novej Vsi, objavili na východnej strane Rittenbergu pri Tollsteine 
ložisko sadrovca. Vyrábala sa z neho sadra a z nej rôzne predmety. Prvým písomným 
záznamom o ložisku sadrovca, okrem už uvedených poznatkov z mapy z roku 1782, je 
článok v týždenníku Pester Lloyd z 15.1.1876. Je tu popisované veľké ložisko sadrovca 
otvorené na východnej strane Rittenbergu, ktoré pokračuje na západ až po úpätie Muráňa 
v dĺžke 2 400 siah. Sadrovec bol od roku 1856 intenzívne ťažený a to v blízkosti 
terajšieho sadrovcového závodu v Novoveskej Hute zo štôlne Ludovici, medenou štôlňou 
Helena a dedičnou štôlňou Johannis. Z Johannis štôlne bolo vyťažených asi 10 000 q 
sadrovca, ktorý bol použitý ako sadra alabastrová, štukatérska, alebo ako prísada pri 
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zhutňovaní Ni-Co rúd. Ťažba po úpadku v roku 1906 zanikla a bola obnovená v roku 
1921 Ing. Hollym z východnej strany Rittenbergu. V roku 1923 prevzal výrobu Klein, 
postavil nové budovy a zariadenia (drviče) a v roku 1926 začal dodávať pálenú sadru. Na 
začiatku roka 1928 kúpil ložisko Rauchwerger, vybudoval úzkokoľajku do Spišskej 
Novej Vsi a začal dodávať sadrovec pre cementárske účely. V roku 1943 zamestnával 
závod 50 robotníkov, 1 banského technika a 2 úradníkov. Ťažba bola 40 tisíc ton ročne, 
z toho 32 tisíc ton pre cementárne a 8 tisíc ton sadrovca pre výrobu sadry. Cena 1 tony 
sadrovca pre cementárske účely bola 31 Kčs (importovaná rakúska 215 Kčs). 

V roku 1943 viedenský geológ Prof. Dr. Stinny vypracoval posudok na ložisko 
Tollstein a odhadol zásoby sadrovca na 100 rokov ťažby. V roku 1944 bol celý závod 
zničený a súčasne boli zničené i všetky záznamy o ťažbe a prieskumných prácach. 

Ťažba bola obnovená v roku 1948, kedy bol závod znárodnený a ťažbu prevzali 
Slovenské nerudné bane, n. p. Spišská Nová Ves. Pretože však zásoby pod Tollsteinom 
(Okruhlovec, 710 m n.m.) neboli prieskumom overené, začal Nerudný průzkum Brno 
geologicko – prieskumné práce v roku 1949, ktoré boli v roku 1957 ukončené záverečnou 
správou a výpočtom zásob.        

Na základe uvedeného začali sa prieskumné a ťažobné práce na sírany z novej 
štôlne (terajšej) zo strany od Novoveskej Huty. Otvorením banských diel došlo 
k prehodnoteniu zásob síranov. Ťažbu realizovali Východoslovenské kameňolomy 
a štrkopiesky n.p. Spišská Nová Ves. Akciová spoločnosť s názvom PETRA a.s. bola 
založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.4.1995 podľa zákona č. 513/1991 Zb. s 
cieľom privatizovať baňu Mária Sádrovka Novoveská Huta. Privatizácia bola 
uskutočnená dňa 7.10.1998. Dňa 01. 01. 2004 bola pôvodná spoločnosť PETRA, a.s. 
premenovaná naVýchodoslovenské kameňolomy, a.s..
        Geologickými prácami na rádioaktívne suroviny a meď boli sírane skúmané 
i v priestore jamy č.3. Toto teleso síranov je západným pokračovaním ložiska Tollstein 
(ťažba z bane Mária). Tu v priestore jamy č. 3 urobil Uránový prieskum výpočet ich 
zásob. Pretože tieto sírany nedosahovali požadované kvalittívne parametre, sú z hľadiska 
súčasnosti hodnotené ako nebilančné. Na základe geologických a laboratórnych prác bolo 
urobené v roku 1977 vyhodnotenie síranového telesa. Výsledky výpočtu nebilančných 
zásob síranov sú nasledovné: 

- zásoby celkom    47 360 200 t 
- priemerný obsah sadrovca              25,29 % 
- anhydritov                                      13,23 % 
- celkom sírany                                     38,48 % 
 
V rámci projektu overenia hĺbkového pokračovania rudnianskeho rudného poľa 

smerom na sever boli evapority overené hlbokými vrtmi radu RHV (Hrušovský et al., 
1987) a prácami UP, závodu IX na overenie U – Mo zrudnenia z vrtu RHV-5 (Miháľ, 
1988). Evapority tu boli zistené v dvoch samostatných blokoch oddelených od seba 
gretlovským zlomom. Na ložisku boli určené prognózne zdroje v množstve 910 580 kt 
anhydritu (so stredným obsahom síranov 71,5 % ) a 85 193 kt sadrovca ( so stredným 
obsahom síranov 65,83 %). 

Železorudné bane š. p. Spišská Nová Ves realizovali geologicko-prieskumnú 
úlohu „Spišská Nová Ves – Nová Štôlňa – anhydrit, sadrovec, etapa VP“ (Michalko, 
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1994). Výsledky prieskumu boli zhodnotené vo výpočte zásob s nasledujúcimi 
vyčíslenými zásobami:  
kat Z-2  bilančné:              1971,0 kt,             anhydrit 77,24 %,               sadrovec 12,05 % 
kat Z-3 bilančné:               1178,7 kt,                           77,24 %,                              12,05 % 
kat Z-2+Z-3 nebilančné:     286,3 kt,                           44,84 %,                               48,02 % 
 

V rokoch 1996 bol v priestore medzi vrtmi SB-3 a SB-4 v Zadnej doline 
realizovaný v etape VP prieskum na zhodnotenie ložiska sadrovca ťažiteľného 
povrchovým spôsobom. Celková hrúbka horizontu zistená prieskumom sa pohybovala 
okolo 80 m. Prieskumom boli overené  
-     bilančné zásoby sadrovca    28 698,2 kt so strednou hodnotou síranov   66,61 % , 
- bilančné zásoby  anhydritu  63,121,6 kt so strednou hodnotou síranou   67,75 %.   
 

V rokoch 2002-2005 realizoval Uranpres s.r.o. Spišská Nová Ves úlohu 
„Možnosti overenia ekonomicky dobývateľných zásob sadrovca a anhydritu 
v severogemerickom perme a triase medzi Tepličkou a Hnilčíkom“ a jeho realizácia. 
Touto úlohou boli overené nasledujúce zásoby(Daniel, 2005) : 

Anhydrit 
I. Bilančné zásoby voľné        Z-2 + Z-3       159 860 000 t 
II.  Bilančné zásoby viazané      Z-3                31 277 000 t  
 

        Z prehľadu prieskumných prác na sírany je zrejme, že vo východnej častí tzv. 
spišského pruhu síranov hlavne od ťaženého ložiska v Novoveskej Hute na východ je 
veľmi veľké množstvo zásob, ktoré čakajú na budúceho ťažiara. 
 
3. Rádioaktívne suroviny 
 
        Výskum a prieskum uránonosnosti Slovenska začal v roku 1948. Hlavný záujem bol 
sústredený na oblasti s vývojom žilnej mineralizácie, v tomto prípade hlavne na oblasť 
centrálnej časti Spišsko - gemerského rudohoria. V tejto etape boli  robené revízne 
rádiometrické práce na ložiskách Fe, Cu, Sb a ostatných kovov a ďalej bol započatý aj 
automobilový gamaprieskum v mierke 1: 50 000. 

Prvé presnejšie správy o prieskume U-zrudnenia v oblasti severogemerickej 
synklinály, ktorej súčasťou je oblasť Novoveskej Huty, pochádzajú z roku 1952, kedy bol 
v tejto oblasti nasadený vyhľadávací a predbežný prieskum a celá oblasť bola podrobne 
preskúmaná. Tieto práce overili rudné prejavy v priestore dnešných štôlní č. 30, 2, 52 v 
celkovej dĺžke 2 km. Zistená mocnosť rudných telies bola nižšia než 1 m, obsahy U sa 
pohybovali okolo 0.1 %. 

V roku 1955 bolo započaté hĺbenie jamy č. 1 (pri št. č. 52) a v roku 1956 bol z 
jamy rozrazený 1. horizont, overené zrudnenie identické so št. č. 52 v dĺžke 750 m, z toho 
400 m v bilančnom vývoji. Prieskumnými vrtmi bolo toto zrudnenie preukázané aj pod 
úrovňou 1. horizontu. Ďalej bolo zistené zónové uránové zrudnenie v tektonickom zlome, 
ktoré bolo presledované banskými prácami, ale pre malú mocnosť aj pri neobvykle 
vysokom obsahu úžitkovej zložky mu ďalej nebola venovaná väčšia pozornosť (ťažené 
až po roku 1964). Severovýchodným smerom od jamy č. 1 bolo toto zrudnenie sledované 
prieskumnými vrtmi v smernej dĺžke 1 km. V roku 1957 bol vyrazený II. horizont tejto 
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jamy. Na základe výsledkov prieskumného vŕtania v roku 1956 na severovýchodnom 
krídle ložiska bola založená jama č. 2 cca 1 km od jamy č. 1 východným smerom. Bola 
vyhĺbená do 83.6 m, kde sa zavalila v rozrušených sadrovcových horninách a v hĺbení sa 
už nepokračovalo. Zrudnenie severovýchodným smerom bolo ďalej overované vrtnými 
profilmi. Hlbšími vrtmi (do 650 m) bola vo východnom krídle ložiska prvýkrát zistená 
nová rudná poloha v hĺbke cca 500 m pod povrchom (neskôr tzv. II. poloha) s typickými 
parametrami (veľkou mocnosťou a nízkym obsahom úžitkovej zložky).  Prieskumné 
práce boli potom prerušené až do roku 1960. V roku 1959 pod vplyvom nových 
perspektívnych nálezov U-ložísk v alpsko-karpatskej sústave bolo urobené prehodnotenie 
výsledkov prieskumných a ťažobných prác. Hlavný záujem sa zameral na územie severne 
od Veľkého Muráňa, kde boli vrtnými prácami nájdené U-rudy, o vyššom obsahu 
úžitkovej zložky než na ložisku Novoveská Huta. V lokalite Muráň bola ťažená uránová 
ruda lomovým spôsobom. Ťažobné práce v tejto časti ložiska  boli robené až do konca 
roka 1968, kedy rudné polohy boli ťažené ako lomom, tak radou štôlní neveľkého 
rozsahu (č. 3a, 3d,... ). 

Západná časť ložiska Novoveská Huta bola znovu otvorená v roku 1961, kedy 
boli obnovené štôlne č. 30, 52, 2 a 4 a urobené revízne práce (hlavne nové vzorkovanie). 

V roku 1962 boli ďalej započaté raziace práce na št. č. 2, ktoré pokračovali až do 
r. 1963 a boli zakončené výpočtom zásob k 1.7.1963. Po prevzorkovaní a prehodnotení 
bol znovu otvorený zónový typ zrudnenia na II. obzore jamy č.1 a ťažbou dokázaný jeho 
priemyslový význam. Tento typ zrudnenia bol potom dobývaný spoločne s paralelným 
bohatým žilníkom Cu-rúd (liatý chalkopyrit). Oba typy zrudnenia boli dobývané súbežne 
až do roku 1969. 

Vo východnej časti ložiska bola v roku 1962 vyhĺbená jama č. 3 a z nej III. obzor, 
ktorým sa overila I. rudná poloha uránových rúd v tejto častí ložiska. Prieskumné práce 
sa tu obnovili v roku 1962 prieskumnými vrtmi do 300 a 650 m hĺbky. Vrtný prieskum tu 
pokračoval až do roku 1965. Vrtným prieskumom bola overovaná tzv. I. poloha v hĺbke 
cca 150-200 m pod povrchom (v závislosti na morfológii terénu), ktorá bola predmetom 
prieskumných prác na 3. horizonte jamy č. 3. Hlbšie vrty zastihli zrudnenie v hĺbke 
350-450 m pod povrchom označovaná ako II. rudná poloha).  

Začiatkom roka 1967 bolo rozhodnuté vydobyť západnú časť ložiska banským 
spôsobom. Toto rozhodnutie si vyžadovalo urobiť ekonomickú úvahu o rentabilnosti 
podzemného dobývania chudobných rúd a upresnenie zásob. 

V roku 1967 boli znova započaté dobývacie práce v štôlni č. 30 na bloku B-001. 
Súčasne v malom objeme boli robené overovacie práce (maloprofilové vrty a komíny s 
medzičelbami). Dobývacími prácami na bloku B-001 boli dosiahnuté dobré geologické a 
ekonomické výsledky. 

V rokoch 1967 až 1975 postupne boli vydobyté bloky B-001, B-001A, B-002, 
B-005 a likvidované rudné šošovky od úrovne štôlne č. 2 až po povrch povrchovým 
lomom „Huta" nad št. č. 30. 
Ťažobné práce vzhľadom na veľmi nepravidelné zrudnenie o malých rozmeroch boli 
robené veľmi citlivo a operatívne riadené aby dochádzalo k čo najmenšiemu znečisteniu 
a stratám uránových rúd. 

Opätovný rozvoj prieskumných prác na rádioaktívne suroviny v Novoveskej Hute 
nastal na základe výsledkov vrtov HP-27 a HP-10, ktoré boli vŕtané z prostriedkov SGÚ 
na medené rudy. Tieto vrty, ktoré boli dané do súvisu s vrtmi vŕtanými v rokoch 
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1962-1965 jednoznačne ukázali na to, že sa jedná o stratiformné zrudnenie. Výsledky 
týchto vrtov podnietili rozvinutie vrtného prieskumu na periférii jamy č. 3. Na základe 
povrchových i banských vrtov bol v roku 1979 urobený výpočet zásob U rudy II. rudnej 
polohy Novoveská Huta. Do výpočtu bolo zobraných 42 vrtov. II. rudná poloha bola 
rozdelená vertikálne na časť vrchnú a časť spodnú, pričom jednotlivé časti sa skladali zo 
samostatných šošoviek a to vrchná časť zo 6 bilančných šošoviek, spodná časť z 3 
bilančných šošoviek. Laterálne bola rudná poloha rozdelená do 3 samostatných blokov 
oddelených tektonicky s výrazným vertikálnym posunom. 
        Na základe výsledkov výpočtov zásob bol navrhnutý prieskum banskými metódami 
a to na základe etapového projektu. „Prieskum centrálneho bloku II. rudnej polohy 
Novoveská Huta". Na úrovni IX. obzoru bol SV od jamy č. 3 urobený pomerne rozsiahly 
banský prieskum. Tým boli podrobne zistené parametre zrudnenia II. rudnej polohy, ako 
i jej zložitosť. 

Charakteristickým znakom rudných polôh s U zrudnením je prítomnosť Mo 
(molybdenit). V I. rudnej polohe sa komplexná U-Mo ruda vyskytuje na ložisku Muráň 
(lom), na štôlňových úsekoch a v priestore jamy č. 1. Komplexná U-Mo ruda je typická 
pre II. rudnú polohu, pričom U zložka prevláda vo vrchnej a Mo zložka v spodnej časti 
polohy. Dlhodobý proces vzniku zrudnenia potvrdzujú rádiologické merania veku 86 
vzoriek odobratých z oboch rudonosných polôh, podľa nich boli určené dve vekové 
skupiny tvorby rúd: 130 ± 20 mil. rokov a 240 ± 30 mil. rokov (Archangelskij, Daniel, 
1981). Do prvej vekovej skupiny patrí väčšina vzoriek s vysokým obsahom uránu 
molybdén-smolincovej mineralizácie, ako dôsledok alpínskej rudnej mobilizácie. Druhá 
veková skupina zahrňuje rudotvorné procesy vekom blízke vzniku hornín s nižšími 
obsahmi z obdobia permu. 

V roku 1989 dochádza k útlmu ťažby uránových rúd  v dôsledku zrušenia 
štátnych dotácií na prieskum a ťažbu rádioaktívnych surovín. Tým stratila opodstatnenie  
pripravovaná „Štúdia Súboru stavieb Novoveská Huta" a došlo  k úplnému zastaveniu 
všetkých prác na ložisku Novoveská Huta, ako i k likvidácií banských diel. 

Na ložisku boli robené výpočty zásob počas celej viac ako 40 ročnej histórie 
prieskumu a ťažby uránových rúd. V súčasnosti sú na ložisku evidované iba nebilančné 
zásoby len malej plochy z celkového zrudnenia tzv. južnej časti centrálneho bloku II. 
rudnej polohy. Tieto zásoby predstavujú 631 000 t rudy o priemernom obsahu U = 0,096 
% a Mo = 0,024 % (Daniel, Novotný, 1994). 
Výpočet zásob pre II. rudnú polohu, ako celku robený nebol. Vypočítané tu boli len 
zásoby pre „Súbor stavieb Novoveská Huta“ a to :  
Hmotnosť rudy :       12 039 926 t 
Priemerný obsah U : 0,064% 
Zásoby U : 7 748 t 
 
        V prieskume na rádioaktívne suroviny v tejto oblasti pokračuje firma Ludovika 
Energy s.r.o. Spišská Nová Ves.  Realizovala  tu i vrtný prieskum s dobrými výsledkami 
najmä vo východnej časti ložiska. Vrtnými prácami bola potvrdená zložitosť II. rudnej 
polohy. Urobený bol i  výpočet zásob po detailnej verifikácii historických údajov. 
Novými prácami bola zistená vyššia kvalita U zrudnenia najmä vo východnej časti 
ložiska.  Databáza výpočtu zásob pozostáva zo 17 vrtov, ktoré realizovala táto spoločnosť 
v rokoch 2006 – 2011, ďalej zo 106 povrchových vrtov (38 z nich bolo použitých vo 
výpočte zásob), 371 podzemných vrtov a 5.5km historických podzemných prác, z ktorých 
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bolo odobratých 2081 zásekových vzoriek (tieto práce boli realizované pred rokom 
1992). Výpočet je nasledovný : 
Hmotnosť rudy:                6 351 000 t 
Priemerný obsah U :         0,104 %  
Zásoby U :                         4 907 t  
 
        Iný odborný odhad bol uskutočnený v roku 2009 (Gonda –Novotný) bol  vypočítaný 
metódou geologických rezov z historických i nových vrtov. Ložisko bolo rozčlenené na 4 
samostatné bloky (východný, zlomový, centrálny a západný). Výsledky odhadu sú 
nasledovné: 
Hmotnosť rudy :                13 122 383 t 
Priemerný obsah U :          0,0837 % 
Zásoby U :                          10 983 t 
 
 

4.  Stavebný kameň 
 
        V blízkostí Novoveskej Huty sa nachádza i ťažený lom stavebného kameňa. Jedna 
so lom Spiš-Grétla. Ťažiarom je VSK Minerál  Košice. Od apríla 2002 prebieha tu ťažba, 
úprava a predaj drveného kameniva. Má rozlohu 301 475 m2 a leží v katastri mesta 
Spišská Nová Ves. V tomto lome sa ťažia vápence, dolomitické vápence, vápnité 
dolomity a dolomity. Na široký sortiment výrobkov, t.j. prírodné kamenivo frakcie 0/2 a 
0/4 mm, prírodné hrubé kamenivo frakcie 4/8, 8/16, 16/32 a 32/63 mm a prírodné 
kamenivo štrkodrvina 0/22, 0/32, 0/63 a 0/90 mm je preukázaná zhoda s technickými 
špecifikáciami podľa systému preukazovania zhody daného prílohou č. 1 vyhlášky 
MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s 
určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. 
Nerast vyhovuje i pre všetky druhy lomového regulačného kameňa a soklového muriva 
 
Záver 
 
        Ložisko Spišská Nová Ves – Novoveská Huta má svoju geologickú, ale i banícku 
minulosť. V súčasnosti je však v ťažbe  len ťažba síranov a stavebného kameňa. Zostali 
tu zásoby medi, uránu, ale i veľké zásoby síranov (najmä východne od ťaženého ložiska 
v Novoveskej Hute). Uvedené, nie zanedbatelné zásoby, čakajú na vhodnú dobu, výzvu 
a potrebu priemyslu, stavebníctva a energetiky, aby zašlá sláva spišskonovoveského 
baníctva mohla byť obnovená. 
 
Použitá literatúra : Materiály archívu Uranpresu s.r.o. Spišská nová Ves. 
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Obr. 2   Mapa banských diel z roku 1782 

 

 
Obr. 3  Banská mapa s dobývkami (bez uvedenia roku zhotovenia) 
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Využijeme potenciál  najvýznamnejšieho domáceho  zdroja 
energetických  surovín ? 

(abstrakt) 
 

Bartalský B., Kuestermeyer, A. a Novotný, L, 
Ludovika Energy s.r.o., Tournigan Energy ltd. 

 
Štát už 20  rokov nejaví  záujem o geologický prieskum. K nerastnému bohatstvu, 

ktorého vlastníctvo Slovenskej republike priznáva aj ústava SR  sa štát totiž paradoxne 
môže dostať len vďaka súkromným spoločnostiam a zahraničným investorom. Rozsahom 
a kvalitou zaujímavé ložiská uránovej rudy na východnom Slovensku si zaslúžia odborný 
a zodpovedný prístup pre ich ďalšie využitie v podobe širokej a na prvom mieste 
odbornej diskusie. V súčasnosti prebieha prieskum vo viacerých európskych krajinách 
ako je Bulharsko, Fínsko, Grónsko, Španielsko, Švédsko či Švajčiarsko. V susednej 
Českej republike ťažba  uránovej rudy prebieha bez prerušenia šesťdesiat rokov.  

 Už niekoľko rokov trvajúci geologický prieskum v oblasti Spišsko-gemerského 
rudohoria, medzi Novoveskou Hutou (Spišskou Novou Vsou) a Košicami môže 
zásadným spôsobom ovplyvniť energetickú bezpečnosť Slovenska. Výsledky posledných 
prieskumov spoločnosti Ludovika Energy v tejto oblasti totiž dávajú dôvod na 
optimizmus. Zásoby uránovej rudy v podzemí dosahujú také objemy, ktoré by mohli 
stačiť pre slovenské jadrové elektrárne na niekoľko  desaťročí (Slovenské reaktory 
potrebujú v súčasnosti ročne 300 t uránu) . 

Nedávno   sme spracovali interný  výpočet zásob na ložisku  U-Mo Spiššká Nová 
Ves -Novoveská Huta, ktorý  bol realizovaný po detailnej verifikácii historických údajov 
a zhodnotení nových prieskumných vrtov. Databáza výpočtu zásob pozostáva zo 17 
vrtov, ktoré realizovala naša spoločnosť v rokoch 2006 - 2011. Ďalej zo 106 povrchových 
vrtov (38 z nich bolo použitých vo výpočte zásob), 371 podzemných vrtov a 5,5km 
historických podzemných prác, z ktorých bolo odobratých 2081 zásekových vzoriek, tieto 
práce boli realizované pred rokom 1992.  Geologický prieskum  v centrálnej časti ložiska 
potvrdil  jeho vysokú variabilitu. Ložisko má  limitované rozšírenie smerom na západ. 
Nás  geologický bol zmeraný na zistenie pokračovania ložiska východným smerom.  
Úspešným výsledkom prieskumu  je predĺženie  priebehu ložiska o 0,45 km  východným 
smerom. 

 

Tab.: Zásoby uránu ložiska Spišská Nová Ves – Novoveská Huta  

 Ruda  Priem.obsah  Zásoby v t Zásoby Novoveská 
Huta   k t  %U  %U308  U  U308 

Overené Z1  837  0,091  0,108  760  900 
Pravdepodobné Z2  825  0,082  0,097  680   800  
Predpokladané Z3  4 689  0,104  0,123  4 900   5 780  

Spolu  6 351        6 340   7 480  
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Tab.: Zásoby molybdénu ložiska Spišská Nová Ves – Novoveská Huta  

Ruda   Priem.obsah  Zásoby v t Zásoby Novoveská 
Huta  k t  %Mo  Mo 

Predpokladané Z3  4 689  0,021  1 310 
 
 Ešte pozitívnejšie sú výsledky geologického prieskumu na ložisku U-Mo Košice I 
-  Kurišková. Nadviazali sme na projekt ukončený v roku 1996,  ktorý bol financovaný zo 
štátneho rozpočtu. Základom pre výpočet zásob  bolo  našich 124 nových vrtov , ktoré 
boli doplnené 27 vrtmi realizovanými v minulosti. Objem zásob ložiska sa zväčšil viac 
ako 3-násobne a svojimi parametrami sa toto ložisko radí medzi najvýznamnejšie známe 
neťažené ložiská, predovšetkým z hľadiska obsahu úžitkových zložiek. Kombinácia 
uránu ako strategickej energetickej suroviny a molybdénu, ako strategického kovu pre 
metalurgiu dáva ložisku európsky význam. Zásoby uránu sa odhadli na 15 829 t U. 
V ložisku sa doteraz overili  zásoby uránu ktorého množstvo odpovedá  viac ako 40 
ročnej spotreby Slovenska pre všetky reaktory, z ktorých sa vyrába viac ako 50% 
spotreby elektrickej energie Slovenska. Spolu s ložiskom Spiššská Nová Ves - 
Novoveská Huta  máme overené zásoby uránu v množstve 70 ročnej spotreby Slovenska.  
 

Tab.: Zásoby uránu ložiska Košice I – Kurišková   

Ruda  Priem.obsah  Zásoby v t 
Zásoby Kurišková 

 k t  %U  %U308  U  U308 
Pravdepodobné Z2  2 328  0,471  0,555  10 957   12 921  
Predpokladané Z3  3 099  0,157  0,185  4 871   5 744  

Spolu  5 427        15 829   18 666  
 

Tab.: Zásoby molybdénu ložiska Košice I – Kurišková   

Ruda   Priem.obsah  Zásoby v t 
Zásoby Kurišková 

k t  %Mo  Mo 
Pravdepodobné Z2  2 301 0,065  1 502 
Predpokladané Z3  2 996 0,033  991 

Spolu  5 297    2 493 
 

Geologický prieskum, príprava a otvorenie domácich ložísk uránu má strategický 
význam z pohľadu bezpečnosti dodávok tejto suroviny. Rozmach jadrovej energetiky 
predovšetkým v Ázii  môže v budúcnosti spôsobiť nedostatok uránu z politicky 
stabilných krajín. Navyše, aj v súčasnosti platná Stratégia energetickej bezpečnosti do 
roku 2030 počíta s tým, že v budúcnosti môžu výrobcovia jadrového paliva z Francúzska 
a Ruska prísť s požiadavkou na odberateľov zabezpečiť, ako istú formu platby, 
protihodnotu vo forme zabezpečenia surového uránu, aj preto ,že tieto krajiny nemajú 
dostatok vlastných prírodných zdrojov uránu. Aj taká veľmoc ako je Rusko podľa WNA 
dováža pre  svoje energetické potreby časť uránu spoza svojich hraníc. Z tohto dôvodu je 
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potrebná legislatívna a ekonomická podpora efektívneho a racionálneho využitia 
domácich zásob nielen energetických nerastných surovín. 
 

Banský priemysel sa v porovnaní s minulosťou, s ktorou si ho spája široká verejnosť, 
zásadne zmenil. Novodobou prioritou sa popri ťažbe suroviny stala spolupráca 
s miestnou komunitou, ochrana životného prostredia, zodpovedná prevádzka 
a rekultivácia oblastí po skončení ťažby. Moderné uránové baníctvo funguje vo viacerých 
krajinách sveta bez negatívneho vplyvu na zdravie pracovníkov baní či miestnych 
obyvateľov  a nespôsobuje  znečistenie vôd, ovzdušia ani pôdy.  Moderné uránové bane, 
aké prevádzkujú v Kanade a takú šancu by mali dostať aj naše ložiská, patria medzi bane, 
ktoré získali viaceré miestne a národné ocenenia v ochrane životného prostredia, zdravia 
a bezpečnosti pri práci.  

EK uznáva, že rozvoj vlastných zdrojov energetických surovín je jedným 
z prostriedkov na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja, konkurencieschopnosti 
a zabezpečenia bezpečnosti dodávok energií. Slovenské ložiská uránovej rudy majú aj 
v kontexte očakávaného rozvoja moderných technológií v oblasti jadrovej energetiky, 
vzhľadom na svoj obsah uránu nie len regionálny, ba až celoeurópsky význam. 
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Cementačné zrážanie medi z banských vôd a skúšky mikrobiologického 
lúhovania v závode Smolník. 

 
Vojtech Čiško 

Banícky spolok Spiš 
 

 
Úvod 
 V prednáške popisovaná technológia t.j. mikrobiologické lúhovanie medi s jej 
nasledovným cementačným zrážaním z výluhu, je najpravdepodobnejšie aplikovateľná 
technológia na doexploatáciu smolníckeho ložiska. 
 Z ložiska sulfidických minerálov, pyritu a chalkopyritu, pri obci Smolník, už od 
pradávna vytekajú meďonosné roztoky. Z týchto roztokov už v stredoveku zrážali meď 
na povrch odpadovej ocele (ďalej len šrot). Ostatná cementácia končila svoju činnosť 
v polovici dvadsiateho storočia, kedy došlo k zavaleniu strechy budovy cementácie 
a prevádzka nebola už obnovená. 
 V druhej polovici dvadsiateho storočia šíri sa vo svete nová metóda získavania 
kovu z jej chudobných  rúd  za použitia mikroorganizmov. Princíp tejto metódy spočíva 
v intenzifikácii prirodzeného procesu rozkladu minerálov skrápaním kovonosnej rudy 
roztokom, obohateným o príslušné  kultúry baktérií. Najviac sa uplatnila táto metóda pre 
získavanie medi za použitia  autotrofných thionových baktérií, najmä kultúr thiobacilus 
ferooxidans a thiobacilus thiooxidans. Prirodzeným životným prostredím týchto baktérií 
sú pyritové a chalkopyritove ložiská. Tieto kultúry baktérií môžu žiť a rozmnožovať sa 
v rýdzo minerálnom prostredí. Koncentrácia týchto baktérií v banských vodách býva 102 
až 103 jedincov na mililiter. Pre ekonomicky úspešné lúhovanie,  cieľom je, obohatiť 
lúhovacie roztoky na koncentráciu cca 1010 jedincov na mililiter. To je práve úloha 
kultivácie. Aplikujú sa aj ďalšie úpravy  chemizmu lúhovacieho média ako napr. úprava 
pH, oxidácia dvojmocného železa na trojmocné a pod. 
 Vedenie národného podniku  Železorudných baní, koncom šesťdesiatich rokov, sa 
rozhodlo vyskúšať mikrobiologické lúhovanie medi v  prevádzkovom pokuse.  Zároveň 
bolo rozhodnuté vyskúšať cementačné zrážanie medi na zariadení s modernejšou 
koncepciou. Taktiež sa riešila neutralizácia a čistenie odpadových vôd. 
 
Bakteriologické lúhovanie medi 

Tento pokus bol situovaný na historickej  halde, nachádzajúcej sa nad západnou, 
vydobytou časťou ložiska. Obsah medi v halde bol 0.1 až 0.4 %. Prestupujúce roztoky, 
obohatené na meď, presakovali cez nadložie do  banských  priestorov, kde sa miešali 
s banskými vodami, eventuálne aj neutrálnymi vodami, presakujúcimi zo Smolníckeho 
potoka a taktiež vodami z ostatnej časti bane, napr. z úseku Mária snežná.  Všetky tieto 
vody sa  spoločne čerpali na povrch, do vyrovnávacej nádrže (900 m3) a odtiaľ sa 
dostávali samospádom cez prietokomer na cementáciu   medi.  

Zariadenie pokusného mikrobiologického lúhovania medi pozostávalo: 
z desaťkubíkovej oceľovej, zásobnej nádrže koncentrovanej kyseliny sírovej, slúžiacej na 
úpravu pH lúhovacieho roztoku; z kontinuálneho kultivátora spomínaných kultúr 
thionových baktérií. Pre kultiváciu sa použila časť banskej vody, ktorá postupovala do 
aeračnej nádrže na oxidáciu dvojmocného železa. Do lúhovacieho roztoku  sa pridávala 
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kyselina sírová a živná pôda. V kultivátore sa roztok zohrieval. Lúhovací roztok, 
obohatený o baktérie, z kultivátora postupoval do zásobnej nádrže a odtiaľ sa čerpal 
polypropilénovým potrubím na lúhovanú haldu. Tu sa rozprašoval pomocou odstredivých 
rozprašovačov, rozmiestnených po celej halde. Zásobník kyseliny sírovej, kultivátor 
a čerpacia stanica boli situované v bezprostrednej blízkosti cementácie. 
 Mikrobiologické lúhovanie medi bežalo viac rokov. Bolo vyhodnotené ako 
ekonomicky úspešné a malo sa zaviesť v širšom meradle v centrálnej časti ložiska 
(lúhovanie in situ), po odstavení ťažby.  

V tejto súvislosti sa riešili aj iné úlohy. ako  rozrušenie kompaktnosti horniny 
trhacími prácami s  nízkym stupňom nakyprenia, zameranú na centrálnu časť ložiska. 
Ďalej bolo riešené čistenie a neutralizácia odpadových vôd, vypúšťaných do Smolníckeho 
potoka. 

Riešiteľom týchto úloh bol Ústav pre výskum rúd Praha.   
 
Cementácia medi 

Zároveň s bakteriálnym lúhovaním sa riešilo aj obnovenie cementácie medi 
z banskej vody. Riešiteľom tejto úlohy bolo Technologicko-vývojové stredisko 
Železorudných baní Spišská Nová Ves.  
 Cieľom obnovenia cementácie v závode Smolník bolo: 
1. Získať meď z banskej vody, 
2. Redukovať koncentráciu toxických elektropozitívnych prvkov vo     vodách 
vypúšťaných do povrchových recipientov, 
3. Vyvinúť modernejšie cementačné zariadenie a vybudovať dostatočnú zrážaciu 
kapacitu aj pre výluhy  mikrobiologického    lúhovanie .  
 
Proces zrážania medi 
 Cementácia je elektrochemický proces vytesňovania kovov s vyšším 
elektródovým potenciálom z  ich vodných roztokov kovom s nižším potenciálom. Kovy 
sú zoradené podľa stúpajúceho elektródového potenciálu nasledovne: 
Li,  Rb, K, Ba, Sr, Ca, Mg, Al, Be, Mn, Zn, Cr, Ga, Fe, Cd, In, Te, Co, Ni, Sn, Pb, H, Sb, 
Bi, As, Cu, Hg, Ag, Pd, Pt, Au. 

Každý kov, ktorý nerozkladá vodu, nahrádza vo vodných roztokoch zlúčenín 
všetky ostatné kovy, stojacie od neho vpravo v rade napätí. Napr. kovy nachádzajúce sa 
vľavo od vodíka vytesňujú ho z kyselín.  
 Ak ponoríme do roztoku napr. síranu meďnatého oceľový plech, začne sa na ňom 
vylučovať meď, pričom železo v chemicky ekvivalentnom množstve prejde do roztoku 
podľa rovnice: 
            CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu   v iontovom tvare:   Cu++ + Fe = Fe++ + Cu       [1]  
 

Kovová meď vytvára jemnozrnný povlak na povrchu zrážadla, zatiaľ čo železo 
prejde chemický ekvivalentnom množstve do roztoku 0.88 kg Fe/kg Cu). 

Okrem reakcie [1] v cementačnom zariadení prebiehajú aj ďalšie reakcie, ako 
rozpúšťanie oceľového šrotu síranom železitým, podľa rovnice: 

 Fe2(SO4)3 + kov. Fe = 3 FeSO4                                                                                                               [2] 
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ďalej spätné rozpúšťanie vycementovanej medi síranom železitým: 
 Fe2(SO4)3 + kov. Cu = CuSO4 + FeSO4                                                                                       [3] 

 
Koncentráciu dvojmocného železa zvyšuje aj rozpúšťanie šrotu vo voľnej kyseline 
sírovej podľa rovnice: 

 H2SO4 + kov. Fe = FeSO4  + H2                                                                      [4] 
 

Vznikajúci vodík odchádza do ovzdušia. Kyselinu sírovú, okrem pridávanej na 
úpravu pH lúhovacieho roztoku  produkujú  aj baktérie thiobacilus thiooxidans. Podpora 
respektíve tlmenie niektorých reakcií je aj  otázkou konštrukčného riešenia cementácie 
a vedenia procesu. 
  
Obsah medi v banskej vode 

Koncom šesťdesiatich rokov, podľa viacročného sledovania priemerný obsah 
medi v banskej vode bol 120 mg/l. Banská voda v množstve 900 až 1700 m3/24 hodín 
s takouto koncentráciou bola vypúšťaná do Smolníckeho potoka, ktorý patrí spolu 
s Hnilcom do povodia Hornádu. Z pravidelného sledovania zloženia banskej vody 
vyplynulo, že obsah medi významne súvisí od množstva zrážok. Na jar v r. 1975  výdatne  
pršalo. Po tom vystúpili koncentrácie medi v banskej vode až nad 500 mg/l. Tieto vysoké 
koncentrácie behom šiestich mesiacov postupne poklesli na normálne hodnoty.   
 Multiplikačný účinok zrážkových vôd na koncentráciu medi v banskej vode 
poznali aj starci. Ostatne, ešte v prvej polovici dvadsiateho storočia skrápali haldy 
banskou vodou nad centrálnou časťou ložiska. V sedemdesiatich rokoch minulého 
storočia, (možno ešte aj dnes), bolo vidieť v závalovej oblasti  drevené rúry, vyčnievajúce 
zo závalu. Vysoko agresívnu banskú vodu dopravovali dreveným potrubím, 
pozostávajúceho z drevených rúr, vyrobených pozdĺžnym prevŕtaním smreku. V závode 
Smolník sa nachádzali dve vŕtacie súpravy na pozdĺžne prevŕtanie smreku. Jednotlivé 
rúry sa spájali buď  pomocou smoly a oceľového prstenca narazeného do oboch 
susedných rúr, zasunutím a utesnením v drevenom prstenci alebo kónusovým spojom. 
Poznamenávam, že mikrobiologické lúhovanie oproti takému lúhovaniu  je významne 
intenzívnejšie, jednak preto, že urýchľuje rozklad chalkopyritu a vznik sekundárnych, 
ľahko rozpustných  minerálov medi a jednak preto, že aj rozpúšťanie týchto  minerálov  
v prítomnosti kyseliny sírovej a sírnika  železitého (produkt thiobacilus ferooxidans) je 
podstatne rýchlejšie. 
 Na obsah medi najbohatšie vody vytekali do vydobytých priestorov na najnižšom 
horizonte bane.  Koncentrácia medi  tu sa pohybovala v úrovni 500 mg/l. 
 
Zariadenie cementácie 
 Periodické čerpanie banskej vody vynútilo výstavbu vyrovnávacej nádrže. Bola 
situovaná v blízkosti šachty Pech na násype hrádze Smolníckeho potoka. Jej kapacita 900 
m3 bola limitovaná disponibilným priestorom. Nádrž plnila i funkciu sedimentácie 
pevných neistôt (kalov). Z nádrže sa dostávala banská voda samospádom, 
polypropilénovým potrubím cez regulačný ventil a prietokomer na cementáciu. Budova 
cementácie pozostávala z nosnej konštrukcie, žeriavovej dráhy, mostového žeriava a zo 
zastrešenia. V nej sa nachádzalo  dvanásť drevených a neskoršie dobudovaných 
betónových cementačných žľabov,  z kužeľového cementátora a zo skládky oceľového 

 46



Baníctvo a geológia na Spiši – história, súčasnosť a perspektívy 

šrotu. Vedľa bola čerpacia stanica, odvodňovacia sedimentačná nádrž na zachytenie 
periodicky vypúšťaného cementačného kalu, sušiareň cementačnej medi. Odpadová voda 
z cementácie odtekala  samospádom do Smolníckeho potoka (v tom čase nebola ešte 
realizovaná jej neutralizácia a čistenie). 
 Relatívne nízke obsahy medi v banskej vode prakticky vylúčili použitie 
mechanických cementátorov, v ktorých proces prebieha intenzívnejšie, sú však 
energeticky náročnejšie. Volili sme preto ako cementátor široké a hlboké žľaby. Rozmer 
batérie bol 1.4 x 2 x 8 m.  Batéria bola rozdelená po dĺžke na  štyri cely, aby sa dosiahlo 
striedavo vertikálne prúdenie roztokov cez vrstvu šrotu. Batérie boli prepojené vždy 
v hornej časti žľabom, širokým 60 cm a hlbokým 40 cm. Každá cela bola vertikálne 
rozdelená dreveným roštom cca v dolnej tretine. Nad roštom sa nachádzal ľahký oceľový 
šrot a pod roštom sa hromadila cementačná meď, ktorá sa pravidelne  vypúšťala 
výpustným otvorom na konci batérie. Medzi batériami bol zberný žľab, ktorý odvádzal 
cementačnú meď do sedimentačnej nádrže.  

Skúšky hlbokých, drevených cementačných žľabov, zhotovených z  červeného 
smreku  ukázali, že tieto žľaby sú technologicky  vhodné. Výrobne ale boli trochu drahé. 
Taktiež tlmenie výkyvov ťažkého bremenového magnetu  žiadalo pevnejšie bočné steny. 
Drevo sme volili pre konštrukciu batérií preto, lebo sme mali obavy z trvanlivosti betónu 
v extrémne agresívnom prostredí. Na základe srbských (Bór), ako aj vlastných skúsenosti 
(betónová vyrovnávacia nádrž) odolnosť betónu  v prostredí cementových vôd sa ukázala 
ako vyhovujúca. Na betóne sa síce vytvorí síranová vrstva a tá ďalšiu koróziu pasivuje.  
Na plnú kapacitu sme preto dobudovali cementáciu hlbokými betónovými  žľabmi. Tieto 
žľaby už boli jednoduchšie, bez vnútornej drevenej vostavby. Vnútorná stena žľabov bola 
opatrená izolačnou stierkou.  

Ústav pre výskum rúd skúšal kužeľový cementátor, pozostávajúci z nosnej 
konštrukcie a obráteného nerezového kužeľa, naplneného ľahkým šrotom. Do špičky 
kužeľa bol pomocou čerpadla pod tlakom vháňaný meďonosný roztok.  Horná časť 
kužeľa bola perforovaná. Časť vycementovanej medi sa dostávala cez tú perforáciu do 
sedimentačnej a zásobnej nádrže (valcovitá nádrž so šikmým dnom pod kúžeľom).   
Prepad cementátora bol napojený na cementačné žľaby.  

Kužeľový cementátor bol doplňovaný šrotom taktiež pomocou bremenového 
magnetu. Dával čistejší produkt, s vyššou koncentráciou medi. Jeho nedostatkom  bola 
energetická náročnosť.  
 
Voľba  zrážadla 
 Ako to vyplýva z radu elektródového napätia prvkov,  pre zrážanie medi z roztoku 
v prevádzkovom meradle, prichádza v úvahu prakticky len zinok, hliník a železo. 
Z pohľadu ich toxicity,  cenovej relácie a dostupnosti najprijateľnejšie je železo (oceľ). .  
Najúčinnejšou sa javí nízkouhlíková oceľ. Ekonomika  pripúšťa ako zrážadlo použiť 
jedine odpadové materiály (šrot). V minulosti sa používal na Smolníku (ale aj inde) 
kusový šrot, v plytkých drevených žľaboch a vyzrážaná meď z jeho povrchu  sa 
odstraňovala ručne, obvykle pomocou metly. Takýto postup bol náročný na ľudskú 
prácu. Cementácia sa odohráva len na povrchu šrotu, preto sme hľadali oceľový šrot čo 
najvyšším špecifickým povrchom. Začali sme používať odlakované a odcínované 
prestrihy konzervového plechu z Kovošrotu Brno. Poznamenávam, že konzervový plech 
má hrúbku cca 0.2 mm a na „vnútornej“ strane je  pocínovaný (obsahuje cca 8 %  cínu) 
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a opatrený lakom (obvykle zlatolakom) a na „vonkajšej“ strane má antikorózný náter.. Pri 
chemickom odcínovaní (chlórovanie), oceľový plech sa obnaží a kým nezoxiduje jeho 
povrch predstavuje účinné zrážadlo. Ukázalo sa, že ani odstraňovanie lakov a cínu 
z konzervového plechu neprebieha rovnako účinne. Kým dodacie podmienky pripúšťali 
len 5 % -ný podiel neodlakovaných a neodcínovaných plechov v skutočnosti v dodávkach 
bol tento chybný podiel 20 - 65 %.  

Ďalším nedostatkom tohto typu šrotu bol, že po niekoľkých dňoch v agresívnom 
cementačnom prostredí znížila sa jeho samonosnosť, objemnosť a zvýšila sa jeho 
lámavosť. Drobné kúsky znečisťovali cementačnú meď. 

Vyskúšali sme preto odpadový plech hrúbky 0.5 – 2 mm z Tatrasmaltu 
Matejovce. Pri samostatnom použití tohto šrotu došlo k poklesu výťažnosti o 15 %. Pri 
použití hrubšieho plechu spolu s odlakovanými a odcínovanými prestrihmi v pomere 1 : 3 
až 1 : 4 dosahovali opäť vysoké výťažnosti pri dlhšom zachovaní objemnosti šrotu.       
 
Práca zo šrotom 
 Narastaním hrúbky cementovej vrstvy sa zrážadko pasivuje a proces sa spomalí.. 
Potrebnú zrážaciu aktivitu je preto potrebné udržať, regenerovaním povrchu zrážadla. Pri 
použití ľahkého šrotu a hlbokých cementačných  žľaboch, aktiváciu povrchu zrážadla  nie 
je možné vykonať metlou ako v minulosti, ale bolo potrebné nájsť nové riešenie. Preto 
sme to riešili ponorným bremenovým elektromagnetom, povrchovo chráneným 
ochranným náterom. Bremenový magnet bol zavesený na pojazdnom mostovom žeriave 
a vykonával jednak zásobovanie žľabov čerstvým šrotom ako a jednak regeneráciu 
povrchu šrotu. Pri regenerácii šrotu sa spustil bremenový magnet do cementačnej cely. 
Vlastnou hmotnosťou, cca 900 kg, stlačil šrot v cele cca na tretinu objemu. Rýchlo 
unikajúca voda medzi plieškami šrotu zmývala cementačnú meď z ich povrchu. Potom sa 
magnet vydvihol nad celu. Vypnutím sýtiaceho prúdu vydvihnutý ľahký šrot postupne 
odpadával z magnetu späť do vody. Týmto postupným odpadávaním šrotu z magnetu do 
vody sa uvoľnila ešte ďalšia meď z jeho povrchu a obnovila sa v cele pôvodná kyprosť 
šrotu, potrebná pre dobrý prístup roztoku. Ak magnet nevybral celé množstvo šrotu z cely 
na jeden zdvih, nasypal sa na vrch susednej cely a zvyšné množstvo sa vybralo úplne.  
Žeriav a bremenový magnet obsluhoval jeden človek. Poznamenávam, že na cementácii 
v Juhoslávii, kde nemali bremenový magnet, na dopľňaní a regenerácii šrotu pracovalo 
v jednej zmene, počas našej návštevy, vyššie 20 ľudí. 
 Na cementácii bolo nainštalované aj čerpadlo a pomocou hadíc a dýz bolo možné  
prúdom tlakovej  vody (banská voda) taktiež splachovať nacementovanú meď z povrchu 
zrážadla. Toto zariadenie zároveň slúžilo na vyplavovanie cementačnej usadeniny 
z batérií. 

 
Chemizmus roztokov na vstupe a výstupe cementácie Smolník   

                           V   s   t    u   p                   V  ý    s   t   u   p  
Cementácia Cu  Cu 

g/l 
Fe+3

g/l 
Fe+2

g/l 
pH Cu 

g/l 
Fe+3

g/l 
Fe+2

g/l 
pH   Sp. 

Fe/Cu 
V 
m3/h

Smolník 0.12 0.44 0.00 2.5 0.02 0.27 0.34 3,1 3.4   70 
 

Výťažnosť medi 83 %. Hodnota ročnej produkcie 3 – 3.5 mil  Kčs (len z banskej vody). 
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Záver 
 Dvadsaťročná prevádzka cementácie ukázala, že aj pri veľmi nízkych obsahoch 
medi v banskej vode, (niekedy len 80 mg/l), táto výroba medi bola rentabilná. Bola to 
vôbec najlacnejšie získané meď v rámci Železorudných baní. 

Ukončením ťažby  v závode Smolník, podľa pôvodných plánov, malo sa začať 
mikrobiologickým lúhovaním medi v centrálnej časti ložiska. Žiaľ, tento zámer nevyšiel, 
nakoľko zároveň došlo k likvidácii závodu. 

Neustále narastanie spotreby medi vo svete (cca 2% ročne), rapídny nárast jej 
predajnej ceny (t,č, takmer 10000 USD/t), ako aj stále znečisťovanie vodných tokov 
kovonosnými roztokmi (najmä Cu a Zn), vytekajúcimi zo smolníckeho ložiska, opäť 
orientujú pozornosť na pôvodný zámer, doexploatovať meď zo smolníckeho ložiska.  
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Dotácie a finančné prostriedky na rozvoj podnikateľskej činnosti 
a na likvidáciu škôd 

 
Dušan Vilim 

výkonný tajomník ZBSC SR 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 ako tradične, aj dnes Vás chcem oboznámiť s niekoľkými právnymi úpravami, 
ktoré od poslednej odbornej konferencie boli prijaté Národnou radou SR formou zákona 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR pod č. 181/2001 Z. z. 
 V súlade s čl. 13 Ústavy SR povinnosti možno ukladať len na základe zákona, 
v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. Je potrebné obrátiť Vašu 
pozornosť aj na čl. 2 ods. 2  a 3 Ústavy SR. Podľa cit. článku ods. 2 pre štátny orgán, 
ktorým bezo sporu je Ministerstvo hospodárstva SR platí zásada „Čo nie je zákonom 
prikázané, je zakázané“. Podľa toho istého článku ods. 3 občania, ale aj právnické osoby 
majú slobodu konania. Tieto zásady predstavujú jeden z pilierov právneho štátu, 
z ktorého vyplýva, že právnu povinnosť možno človeku, ale aj právnickej osobe uložiť iba 
zákonom alebo na základe zákona a v jeho medziach. Fyzická osoba a právnická osoba 
môžu na seba vziať povinnosť aj autonómne prostredníctvom zmluvy. Ak sa však 
k niečomu zaväzujú, musí sa tak diať v rámci zásady intra legem. Z doteraz povedaného 
vyplýva, že nikoho nemožno nútiť konať to, čo zákon neukladá. Táto zásada, ako už bolo 
povedané, platí pre fyzické aj právnické osoby. 
 Keď sa bližšie pozrieme na hospodárske, sociálne a kultúrne práva zakotvené     
v čl. 35 Ústavy SR, musíme konštatovať, že každý má právo na slobodnú voľbu 
povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.  
 Vychádzajúc z týchto premís Ministerstvo hospodárstva SR v r. 2010 až 2011 
pripravilo návrh zákona už citovaného, podľa ktorého zákon upravuje účel, podmienky, 
rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.  
 Dotácie z rozpočtovej kapitoly z ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno 
poskytnúť mimo iného na podporu baníctva, tradície a histórie banských činností, 
odstránenia následkov banskej činnosti a čo nás bude najviac zaujímať, na rozvoj 
priemyselnej výroby a služieb. 
 Dotáciu na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
na plnenie debutátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na zabezpečenie alebo likvidáciu 
starých banských diel a ich následkov, na technické práce vykonávané podľa útlmového 
programu banskej činnosti, na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu 
a rekonštrukciu banských pamiatok, budovanie náučných banských chodníkov a ďalších 
aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností vrátane jej 
medzinárodnej prezentácie. Z doteraz vymenovaných činností sa zrejme podnikateľov 
združených v Slovenskom združení výrobcov kameniva (ďalej len „SZVK“) budú 
dotýkať iba možné dotácie uvedené v § 2 ods. 2 písm. e), čo znamená na publikačnú 
činnosť, budovanie náučných chodníkov a medzinárodnej prezentácie. 
 Zaujímavejšou pre SZVK je možná dotácia uvedená v § 2 ods. 1 písm. e), kde 
pôjde o podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb. Podľa toho istého § 2 ods. 6 je  
možné poskytnúť dotáciu na vybudovanie prístupovej komunikácie, vybudovanie 
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kanalizácie, na terénne úpravy, na výkup pozemkov pod infraštruktúru a na ďalšie 
aktivity vyplývajúce z rozvoja priemyselnej výroby a služieb uvedené v samotnom 
odseku 6. Tu chcem upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť upravenú § 3 cit. zákona, 
tzn. na podmienky poskytnutia dotácie. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je 
organizácia podľa osobitného predpisu, ktorou sa rozumie právnická alebo fyzická 
osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva banskú činnosť alebo činnosť 
vykonávanú banským spôsobom, prípadne inú činnosť upravenú zákonom č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe. Takouto organizáciou sú aj 
organizácie združené v SZVK a nevidím dôvod, prečo by tieto organizácie nemohli 
požiadať v príslušnom rozpočtovom roku o poskytnutie dotácií na činnosti uvedené v § 2 
ods. 6 zákona. Okrem už spomenutých právnických a fyzických osôb je možné dotáciu 
poskytnúť aj obciam na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh uvedených v § 2 ods. 
6 písm. a) až m). Som preto rád, že aj právnické osoby vykonávajúce činnosť banským 
spôsobom, môžu byť účastníkmi dotačných konaní. Uvedené podnikateľské subjekty 
odvádzajú úhrady  za vydobytý nerast do environmentálneho fondu v súlade s § 32a ods. 
6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon). 
Problém je ale v tom, že podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o environmentálnom fonde sa nie 
malé prostriedky odvedené do fondu neposkytujú na eventuálne odvrátenie škôd vzniklých 
prírodnými katastrofami alebo nepredvídateľnými haváriami. Je preto potrebné 
v dohľadnej dobe vykonať nápravu formou novelizácie uvedeného zákona. SZVK 
v spolupráci so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska a so Slovenskou 
banskou komorou pripravuje novelu cit. zákona ako poslaneckú iniciatívu. Navrhujeme v 
§ 2 zákona o environmentálnom fonde upraviť znenie ods. 2 tak,  že bodka na konci 
ustanovenia sa nahradí čiarkou a vložia sa slová „po dohode s ministrom hospodárstva 
Slovenskej republiky“. Súčasne navrhujeme vložiť nové znenie ods. 3 nasledovného 
znenia: 
„(3) Riaditeľom fondu môž byť len občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky, je spôsobilý na právne úkony, je bezúhonný a má 
vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru.“.  

Doterajšie ustanovenie ods. 3 sa označí ako ods. 4 a bodka sa nahradí 
bodkočiarkou, za bodkočiarkou sa doplní text „Do Rady fondu deleguje dvoch členov 
minister hospodárstva Slovenskej republiky na návrh Slovenskej banskej komory 
a Slovenského združenia výrobcov kameniva.“. 

Doterajší ods. 4 sa označí ako ods. 5 a doplnia sa za slovo „minister“ slová „po 
dohode s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky“. 

Bez toho, aby sa neupravilo znenie § 4 pod názvom „Poskytovanie prostriedkov 
fondu a spôsob ich použitia“, by pripravovaná novela nemala zmysel. Je preto potrebné, 
aby v ustanovení § 4 ods. 1 písm. e) za slovo „havárie“ boli vložené slová „vrátane 
havárie, výsypiek, odvalov alebo odkalísk, ktoré vznikli banskou činnosťou a pri úprave 
a zušľachťovaní nerastov a pri činnostiach vykonávaných banským spôsobom“. 

Každý z nás vie alebo by mal vedieť, že v prípade havárie ide o konanie v krajnej 
núdzi alebo v nutnej obrane. Pre činnosti vykonávané banským spôsobom pod pojmom 
„krajná núdza“ je potrebné zo všeobecnej teórie práva rozumieť skutočnosť, že hrozí 
bezprostredné pretrhnutie odkaliska, výsypky alebo poškodenie koruny odvalu. V takom 
prípade po novele zákona bude možné urýchlene uvoľniť prostriedky na odvrátenie 
škody. Pri konaní v nutnej obrane sa v snahe vyhnúť priamo hroziacej škode musia 
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poskytnúť nielen finančné, ale aj vecné plnenia v podobe výkonných mechanizmov 
a všetkých dostupných prostriedkov, aby nedošlo k obdobnej situácii ako sa stala na Bani 
Máre v Rumunsku alebo v nedávnej dobe v Maďarsku pri havárii bauxidového odkaliska. 
Som si vedomý toho, že existujú ďalšie a ďalšie právne predpisy, ktoré upravujú 
zodpovednosť za škody spôsobené banskou činnosťou. Právna úprava 
o environmentálnom fonde, ktorá po jeho novele bude korešpondovať aj so zákonom č. 
42/1994 Z. z.. o civilnej ochrane a so zákonom č. 129/2002 Z. z. o záchrannom 
integrovanom systéme. 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
verím, že spoločným úsilím sa nám podarí dosiahnuť právny stav, ktorý bude prospešný 
pre všetky podnikateľské subjekty, ale aj pre všetkých občanov. 
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Aktuálna problematika výkonu štátnej banskej správy 
v Slovenskej republike 

 
Milan Durbák a Peter Kúkelčík 

Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica 
 
 

I. Úvod 
 Hlavný banský úrad so sídlom v Banskej Štiavnici a obvodné banské úrady pri 
výkone hlavného dozoru nad dodržiavaním zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení 
neskorších predpisov a predpisov, vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, má v náplni svojej činnosti širokú škálu problematiky. Predmetom 
tejto prednášky je iba jedna jej časť, zaoberajúca sa inštitútmi ochrany a využívania 
ložísk nerastov, ako aj inštitútmi, súvisiacimi s možným budúcim využívaním hlavných 
banských diel a lomov na iné účely ako je dobývanie ložísk nerastov.  
 
II. Aktuálne poznatky obvodných banských úradov SR a Hlavného banského úradu 
z výkonu štátnej banskej správy 

Pri vykonávaní hlavného dozoru podľa § 40 a podľa § 41 zákona SNR č. 51/1988 
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“) je pozícia orgánov štátnej banskej správy, 
obvodných banských úradov SR (ďalej len „OBÚ“) a Hlavného banského úradu (ďalej 
len „HBÚ“) vo dvoch rovinách. 

Prvou je rovina administratívna, druhou je rovina kontrolná. Predmetom 
prednášky sú poznatky z administratívnej oblasti, obsahujúce aj nasledovné inštitúty: 
 - určenie, zmena a zrušenie chránených ložiskových území (ďalej len „CHLÚ“), § 15 až 
§ 18 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 
v znení neskorších predpisov, 
- určenie, zmena a zrušenie dobývacích priestorov (ďalej len „DP“), § 24 až § 28 
banského zákona 
- povoľovanie banskej činnosti a povoľovanie činnosti vykonávanej banským spôsobom, 
  § 9 až § 19 zákona č. 51/1988 Zb., 
- evidencia hlavných banských diel v katastri nehnuteľností. § 10 ods. 7 zákona                  
č. 51/1988 Zb. 
 

Pri jej vykonávaní sa v poslednom období dospelo aj k nasledovným poznatkom, 
resp. problémom, vychádzajúcim z konkrétnych prípadov, sformulovaných do 
všeobecnej roviny.   

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 722/2004 schválila aktualizáciu 
surovinovej politiky pre oblasť nerastných surovín. V schválenom materiáli sú, okrem 
iného, definované ciele surovinovej politiky a nástroje na ich dosiahnutie. Súvisiacim 
materiálom je „Opatrenia na zabezpečenie cieľov aktualizovanej surovinovej politiky 
Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín“.  
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* V úlohe č. 9 Opatrení je uvedené: „U stavebných surovín povoľovať novú ťažbu 
len tých surovín, u ktorých spotrebu nie je možné zabezpečiť ťažbou z otvorených ložísk.“  

Podľa názoru HBÚ je táto úloha do určitej miery v rozpore s požiadavkou na 
liberalizáciu trhu s nerastnými surovinami, uvedenou v surovinovej politike a v zásadnom 
rozpore s platnou legislatívou, ktorá garantuje právo na pozitívne rozhodnutie pri splnení 
podmienok. OBÚ nemajú možnosť v rámci konania o povolení dobývania ložiska 
nevyhradeného nerastu či v rámci konania o povolení dobývania výhradného ložiska 
rozhodnúť o nepovolení novej ťažby len preto, že v okruhu niekoľkých kilometrov sa 
nachádza iné ložisko obdobnej či dokonca rovnakej stavebnej suroviny.  

* Medzi požiadavkami, ktoré sa v konaní o určenie dobývacieho priestoru 
predkladajú účastníkmi konania, sa objavuje aj požiadavka, aby organizácia, ktorá podala 
návrh na určenie dobývacieho priestoru zabezpečila vypracovanie posudzovania 
plánovanej ťažby na životné prostredie ešte pred určením dobývacieho priestoru.  
      Uvedenej požiadavke nemôže OBÚ vyhovieť, nakoľko podľa § 18 ods. 1 zákona         
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) 
predmetom posudzovania sú navrhované činnosti uvedené v prílohe č. 8 (vypracovanie 
EIA), v položke 2 prílohy č. 8 je uvedená činnosť „Ťažba a úprava rúd a magnezitu“ 
s  prahovými hodnotami - povinné hodnotenie od  100 000 t/rok. Keďže určením 
dobývacieho priestoru sa nepovoľuje vlastná činnosť, v danom prípade otvárka, príprava 
a dobývanie výhradného ložiska, nie je opodstatnená požiadavka na vypracovanie EIA 
pred určením dobývacieho priestoru, ako sa mylne domnievajú niektorí účastníci konania 
(osobitne dotknutá verejnosť a obce). Na konanie o určenie DP sa nevzťahujú 
ustanovenia § 38 ods. 1 a 2 zákona č. 24/2006 Z. z., nakoľko konanie nespeje 
k rozhodnutiu o povolení činnosti na ťažbu podľa prílohy č. 8 a nie je ani strategickým 
dokumentom a preto OBÚ nemôže vyžadovať od organizácie vypracovanie EIA v konaní 
o určení DP . OBÚ je povinné  vyžadovať vypracovanie EIA v konaní o povolenie 
banskej činnosti -  otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska v DP, resp. v konaní 
o povolenie činnosti vykonávanej banským spôsobom – dobývanie ložísk nevyhradených 
nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich 
dobývaním.    

* Samotná koncepcia surovinovej politiky SR využívanie ložísk uránových rúd 
nerieši, konštatuje sa ich nízky ekonomický význam, na druhej strane však aj v súčasnosti 
prebieha vykonávanie geologického prieskumu za účelom overenia zásob uránových rúd 
na jednom ložisku v určenom prieskumnom území.  V roku 2008 bol vládou SR prijatý 
materiál „Návrh stratégie energetickej bezpečnosti“, v ktorom bola konštatovaná 
skutočnosť, že za účelom efektívneho a racionálneho využívania zásob uránových rúd 
bude potrebné v SR vytvoriť vhodné legislatívne podmienky na ťažbu a ich využitie. 
Naopak prijatím zákona č. 104/2010 Z. z., ktorým bol novelizovaný banský zákon 
s účinnosťou od 1.1.2011, bola možnosť využívania uránových ložísk sťažená (§ 28 ods. 
1 písm. f) banského zákona – v štádiu konania o určenie dobývacieho priestoru, ba až 
znemožnená, poskytnutím skoro až „práva veta“ samosprávam (§ 30 ods. 6 písm. d) 
a písm. e) banského zákona – v štádiu konania o povolenie banskej činnosti).      

* V niektorých prípadoch v konaní o určenie dobývacieho priestoru na základe 
návrhu organizácie, ktorá má prednostné právo na určenie DP (§ 24 ods. 3 banského 
zákona), účastníci konania (obce, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke a iné 
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práva k pozemkom a stavbám môžu byť určením DP priamo dotknuté) predkladajú 
stanoviská, obsahujúce nesúhlas s určením DP. 
  

OBÚ nemôže ich požiadavke vyhovieť z nasledovných dôvodov. Určením 
dobývacieho priestoru si Slovenská republika, ako vlastník nerastného bohatstva (čl. 4 
Ústavy SR), prostredníctvom príslušného OBÚ, plní svoju zákonnú povinnosť voči 
organizácii za to, že táto vykonaním ložiskového geologického prieskumu na vlastné 
náklady overila nové zásoby vyhradeného nerastu na jej území, ktoré sa vydaním 
osvedčenia o výhradnom ložisku stali súčasťou jej nerastného bohatstva.  Inštitút 
dobývacieho priestoru má dve roviny. Prvou je rovina licenčná, podľa ktorej jej držiteľ 
získava podľa § 24 ods. 1 banského zákona: „Právo na dobývanie výhradného ložiska 
a nakladanie s vydobytým nerastom má organizácia, ktorá má banské oprávnenie 12a) 
a ktorej sa určí dobývací priestor“).  Druhou rovinou je územné rozhodnutie podľa § 27 
ods. 6 banského zákona: „Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho priestoru je 
rozhodnutím o využití územia 13) v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu.“. Splnením 
tejto zákonnej povinnosti, teda určením dobývacieho priestoru,  Slovenská republika 
prakticky zaplatí organizácii za to, že táto objavila nové ložisko vyhradeného nerastu a 
overením jeho zásob zväčšila objem jej nerastného bohatstva.   

Určením dobývacieho priestoru nedochádza k žiadnym zmenám a ani 
k obmedzeniu využívania nehnuteľností, nachádzajúcich sa v hraniciach navrhovaného 
dobývacieho priestoru. Obmedzenie využívania nehnuteľností v navrhovanom 
dobývacom priestore vyplynulo už z určenia chráneného ložiskového územia -                 
§ 18 ods. 1 banského zákona: „V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú 
v chránenom ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia 
s dobývaním výhradného ložiska , pokiaľ sa na to nedalo záväzné stanovisko podľa tohto 
zákona.“ a § 19 banského zákona: „Povolenie stavieb a zariadení v chránenom 
ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže príslušný orgán podľa osobitných 
predpisov 10) len na základe záväzného stanoviska 10a) obvodného banského úradu, 
ktorý je v konaní dotknutým orgánom.“.  

* Obec predložila ministerstvu žiadosť o stanovisko k zmene DP, ktoré je 
povinnou prílohou návrhu na konanie o určenie, zmene a zrušení dobývacieho priestoru 
podľa § 28 ods. 1 písm. a) banského zákona: „stanoviskom ministerstva príslušného 
podľa druhu nerastu, najmä z hľadiska realizácie surovinovej politiky,“ bez vyjadrenia 
organizácie, ktorá má určený dobývací priestor. Určením dobývacieho priestoru 
nadobudla organizácia právo na dobývanie výhradného ložiska podľa § 24 ods. 1 
banského zákona: „Právo na dobývanie výhradného ložiska a nakladanie s vydobytým 
nerastom má organizácia, ktorá má banské oprávnenie 12a) a ktorej sa určí dobývací 
priestor“).  Podľa § 27 ods. 6 banského zákona: „Rozhodnutie o určení a zmene 
dobývacieho priestoru je rozhodnutím o využití územia 13) v rozsahu jeho vymedzenia na 
povrchu.“. Z uvedeného vyplýva, že určením dobývacieho priestoru získala organizácia 
práva na dobývanie výhradného ložiska v rozsahu jeho plošného vymedzenia na povrchu. 
Keďže prijatím zákona č. 219/2007 Z. z., ktorým bol novelizovaný banský zákon, došlo 
s účinnosťou od 1.6.2007 k zmene jeho § 28 ods. 1: „Konanie o určenie, zmenách 
a zrušenie dobývacieho priestoru (ďalej len „konanie o určenie dobývacieho priestoru“) 
začína na návrh organizácie, obce, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor 
nachádza, alebo na podnet obvodného banského úradu.“, pričom znenie § 28 ods. 4 
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banského zákona zostalo nezmenené: „Účastníkmi konania o určenie dobývacieho 
priestoru sú navrhovateľ, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva 
k pozemkom alebo stavbám môžu byť určením dobývacieho priestoru priamo dotknuté, 
a obec, v územnom obvode ktorej sa dobývací priestor nachádza.“. V danom prípade, 
keďže navrhovateľom nie je organizácia, môže dôjsť k situácii, že organizácia nemusí 
byť  účastníkom konania o zmenu dobývacieho priestoru, pokiaľ jej vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom alebo stavbám nie sú zmenou dobývacieho priestoru priamo dotknuté. 
Prijatím zákona č. 104/2010 Z. z., ktorým bol novelizovaný banský zákon, došlo 
s účinnosťou od 1.1.2011 k zmene jeho § 28 ods. 1, ktorý bol doplnený o písm. f): 
„dokumentáciou, v prípade návrhu na použitie technológie kyanidového lúhovania ...“, 
a súčasne bol § 28 doplnený o ods. 12: „Obec, v ktorej katastrálnom území sa dobývací 
priestor nachádza, nie je povinná priložiť k návrhu na zmenu alebo zrušenie dobývacieho 
priestoru prílohy podľa ods. 1 písm. b) až f).“.  
 

Z uvedeného prehľadu cit. ustanovení banského zákona vyplývajú nasledovné 
skutočnosti, resp. možné problémy v súvislosti s navrhovanou zmenou DP: 

 
- Podľa platného znenia banského zákona, keď navrhovateľom na zmenu DP podľa § 28 
ods. 1 banského zákona je obec, v danom prípade žiadateľ, účastníkom konania nemusí 
byť organizácia, ktorá má určený DP, keďže podľa cit. ustanovenia § 28 ods. 4 banského 
zákona, účastníkom konania je navrhovateľ a fyzické a právnické osoby, ktorých 
vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť určením dobývacieho 
priestoru priamo dotknuté. V prípade, že zmenou DP nebudú priamo dotknuté vlastnícke 
a iné práva organizácie k jej pozemkom alebo stavbám, nebude organizácia účastníkom 
konania o zmenu dobývacieho priestoru. V danom prípade ide o medzeru v banskom 
zákone, ktorú by bolo potrebné pri jeho najbližšej novele odstrániť. Z uvedenej 
skutočnosti môžu vyplývať aj budúce možné právne problémy s možnými negatívnymi 
dopadmi na príslušné správne orgány, keďže sa vo veci zmeny DP by sa mohlo 
rozhodovať bez organizácie, ktorá je vlastníkom práv, vyplývajúcich jej z jeho určenia. 
 
- V prípade, že navrhovateľ získa stanovisko ministerstva, uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) 
banského zákona bez vyjadrenia organizácie, ktorá má určený DP, bude jej návrh mať 
síce všetky náležitosti, vyplývajúce z § 28 ods. 1 banského zákona, nakoľko 
v nadväznosti na § 28 ods. 12 banského zákona, nemusí navrhovateľ k žiadosti prikladať 
prílohy podľa § 28 ods. 1 písm. b) až f) banského zákona a obvodný banský úrad bude 
musieť začať vo veci konať aj keď nebude možné relevantne vytýčiť nové hranice 
dobývacieho priestoru, ale nebude môcť vo veci rozhodnúť bez toho, aby sa tým nedotkol 
práv organizácie, vyplývajúcich jej z určenia DP. V prípade, že by OBÚ napriek tomu 
rozhodol vo veci a zmenil DP na návrh obce, uvedenú skutočnosť môže organizácia 
v budúcnosti využiť ako jeden z dôvodov na postup podľa § 3 ods. 1 zákona č. 514/2003 
Z. z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.    
 
- V prípade, že navrhovateľ získa stanovisko ministerstva, uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) 
banského zákona bez vyjadrenia organizácie, ktorá má určený DP a dôjde k jeho zmene, 
na území, vyčlenenom z DP sa obmedzia povinnosti organizácie, ktoré sú súčasne aj jej 
právami, podľa § 31 ods. 2 banského zákona: „Na spresnenie znalostí o množstve 
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a kvalite zásob, o geologických a technických podmienkach dobývania je organizácia 
povinná v priebehu dobývania zabezpečiť v nevyhnutnom predstihu v hraniciach svojho 
dobývacieho priestoru ďalší prieskum ložiska. Na prieskum sa vzťahujú ustanovenia § 
11.“, čo môže organizácia v budúcnosti využiť na určité právne kroky, súvisiace 
s obmedzovaním jej práv, vyplývajúcich jej z určenia DP.  
 
- V prípade, že navrhovateľ získa stanovisko ministerstva, uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) 
banského zákona, jeho návrh navyše nebude mať všetky náležitosti, vyplývajúce z § 10 
vyhl. SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. SBÚ č. 79/1988 Zb.“) a je otázne, kto by 
mal zabezpečiť vyhotovenie dokumentácie, ktorá sa prikladá k návrhu na zmenu DP tak, 
ako to vyplýva z § 10 ods. 4 písm. a) „/mapa povrchovej situácie na snímke pozemkovej 
mapy alebo štátnej mapy  1:5000 - odvodenej, ..., so zakreslením hraníc dobývacieho 
priestoru a vrcholov jeho obrazca, ...“/ a písm. b) “/zoznam súradníc vrcholov a výpočet 
plošného obsahu dobývacieho priestoru,“ vyhl. SBÚ č. 79/1988 Zb. V danom prípade ide 
taktiež o legislatívnu medzeru v banskom zákone, ktorú by bolo potrebné pri jeho 
najbližšej novele odstrániť.  
 

* Napriek tomu, že v surovinovej politike Slovenskej republiky je deklarovaná 
potreba využívania domácich zdrojov nerastných surovín, najmä poslednými novelami 
banského zákona (zákon č. 219/2007 Z. z. a zákon č. 104/2010 Z. z.) bol povoľovací 
proces banskej činnosti,  uvedenej v § 2 písm. d) - úprava a zušľachťovanie nerastov 
vykonávané v súvislosti s ich dobývaním pri využívaní ložísk zlata s použitím 
technológie kyanidového lúhovania, skomplikovaný natoľko, že získanie povolenia na 
vykonávanie tejto činnosti je skoro nemožné. Podľa § 30 ods. 6 banského zákona je na 
použitie technológie kyanidového lúhovania nevyhnutné povolenie MŽP SR. Jeho 
vydanie je však podmienené súhlasným stanoviskom obce, v katastrálnom území ktorej 
sa má uvedená technológia použiť, súhlasným stanoviskom obcí bezprostredne 
susediacich s obcou, v ktorej katastrálnom území sa má uvedená technológia použiť 
a súhlasným stanoviskom vyššieho územného celku (samosprávneho kraja). Navyše 
súhlasné stanoviská musia byť vydané formou uznesenia zastupiteľstva, ináč sú neplatné. 
Rozhodovacia právomoc sa v danej veci týmto prakticky presunula na úroveň samospráv 
a štátne orgány, v danom prípade MŠP SR a OBÚ, sa dostali iba do polohy 
administratívnej, bez akejkoľvek možnosti odborne posúdiť danú vec, čím súčasne 
dochádza aj k potretiu jedného zo základných princípov banského práva, ktorým je 
princíp odborného posúdenia a rozhodnutia vo veci orgánom špecializovanej štátnej 
správy.      

* Organizácia predložila OBÚ návrh na zmluvný prevod DP podľa §  27 ods. 7 
banského zákona. Návrh zmluvy o prevode DP obsahoval, o. i., aj údaj o tom, že úhrada 
za vydobyté nerasty nebola vykonaná, nakoľko dobývanie výhradného ložiska v DP 
nebolo vykonávané, nakoľko nebola povolená banská činnosť, uvedená v § 2 písm. b) 
zákona č. 51/1988 Zb.  – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska z dôvodu 
nevyriešených stretov záujmov. V návrhu zmluvy o prevode DP prevádzajúca 
organizácia ďalej uviedla, že v súčasnosti sa v DP nevykonáva banská činnosť a po 
vyriešení stretov záujmov požiada preberajúca organizácia o povolenie banskej činnosti.  
K takému právnemu stavu, že sa v DP nevykonáva žiadna banská činnosť, by však 
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nemalo dochádzať. Ak je v DP povolená banská činnosť otvárka, príprava a dobývanie 
výhradného ložiska a končí časová platnosť rozhodnutia, organizácia má najneskôr                       
3 mesiace pred plánovaným začatím prác predložiť OBÚ  /§ 17 ods. 1 zákona č. 51/1988 
Zb./: 
- žiadosť o povolenie otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska v prípade 
zámeru pokračovať v tejto BČ, 
- žiadosť o povolenie zabezpečenia v prípade dočasného zastavenia prevádzky                     
v banských dielach a lomoch, 
- žiadosť o povolenie likvidácie v prípade trvalého zastavenia prevádzky v banských 
dielach a lomoch.  
 V prípade, že si organizácia uvedenú povinnosť nesplní, OBÚ má povinnosť 
nariadiť jej opatrenia podľa § 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 51/1988 Zb. Návrh zmluvy 
o prevode DP ďalej obsahoval údaj o záväzku preberajúcej organizácie obnoviť 
dobývanie výhradného ložiska ihneď po vyriešení stretov záujmov s vlastníkmi 
dotknutých nehnuteľností, najneskôr však do troch rokov zmluvného prevodu. Pojem 
„dobývanie“, uvedený v § 27 ods. 8 písm. e) a tiež f) banského zákona je potrebné chápať 
tak, ako je zadefinovaný v § 27 ods. 16 banského zákona, teda ako súčasť právoplatne 
povolenej banskej činnosti - otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska.  
         Prevádzajúca organizácia, bez ohľadu na to, ako získala oprávnenie na dobývanie 
výhradného ložiska v DP, bola povinná začať dobývať výhradné ložisko v lehote podľa       
§ 27 ods. 13 písm. a) banského zákona. Túto podmienku mohla prevádzajúca organizácia 
splniť len za predpokladu povolenej banskej činnosti - otvárka, príprava a dobývanie 
výhradného ložiska. Potom, ak by bola táto činnosť právoplatne povolená v čase podania 
žiadosti o zmluvný prevod DP, bola by aktuálna náležitosť návrhu zmluvy ustanovená         
v § 27 ods. 8 písm. f) banského zákona, teda vyhlásenie, že bude v dobývaní pokračovať, 
pretože na preberajúcu organizáciu prevodom v zmysle § 27 ods. 11 banského zákona 
prechádzajú všetky oprávnenia a povinnosti vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia 
o povolení otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska. V danom prípade však 
banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska v DP nebola 
povolená, následne nemohla byť ani prerušená, takže nebolo ani aktuálne jej obnovenie 
tak, ako to vyplýva pre náležitosť zmluvy o prevode DP podľa v § 27 ods. 8 písm. e) 
banského zákona znie: „o dobe obnovy dobývania v prípade, ak bolo prerušené,“. 
Vychádzajúc z platnej právnej úpravy, prerušiť možno len právoplatne povolenú banskú 
činnosť - otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska /§ 5a ods. 4 zákona                          
č. 51/1988 Zb./, teda len dobývanie právoplatne povolené a v súlade so zákonom 
prerušené, k čomu v danom prípade nedošlo. Na základe zistených skutočností OBÚ 
dospel k právnemu názoru, že návrh zmluvy o prevode DP neobsahoval všetky 
náležitosti, vyplývajúce z § 27 ods. 8 banského zákona a žiadosť prevádzajúcej 
organizácie o predchádzajúci súhlas na prevod DP zamietol rozhodnutím podľa § 27 ods. 
9 banského zákona. OBÚ súčasne oznámil organizácii, že začne konanie o určenie DP 
inej organizácii podľa § 27a banského zákona.  

* V konaní o povolenie banskej činnosti podľa § 2 písm. b):„otvárka, príprava 
a dobývanie výhradných ložísk hlbinným spôsobom“ a písm. h): „sprístupňovanie 
banských diel a starých banských diel 3) pre múzejné a iné účely a práce na ich 
udržiavaní v bezpečnom stave“  je potrebné preukazovať vlastnícke alebo iné práva 
k hlavným banským dielam výpisom z katastra nehnuteľností, nakoľko podľa § 10 ods. 7 
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zákona č. 51/1988 Zb. v znení platnom od 1.1.2008 (zákon č. 577/2007 Z. z.: „Hlavnými 
banskými dielami sa podľa tohto zákona rozumejú všetky banské diela, ktoré vyúsťujú na 
povrch, a banské diela otvárajúce výhradné ložisko alebo jeho ucelenú časť. Na účely 
tohto zákona hlavné banské diela sú podzemnými stavbami, v miestach ich prienikov so 
zemským povrchom; evidujú sa v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu. 8d).“ 
Poznámka pod čiarou 8d): „§ 6 ods. 1 písm. c) bod  4 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych alebo iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“. 

Preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva k hlavným banským dielam je 
v súčasnej dobe vysoko aktuálne hlavne v banských regiónoch postihnutých útlmom 
baníctva, kde sa viaceré subjekty usilujú o získanie povolenia na sprístupňovanie 
banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely.        
 
III. Záver 

Prezentované aktuálne poznatky HBÚ a OBÚ z výkonu štátnej banskej správy 
poukazujú, o. i.,  aj na určité medzery v súčasnej banskej legislatíve, ktoré by bolo 
potrebné v budúcnosti odstrániť, aby bolo možné reálne a zodpovedne plniť úlohy, 
vyplývajúce z ich postavenia ako špecializovanej štátnej správy pre oblasť využívania 
ložísk nerastov a pre oblasť bezpečnosti prevádzky. Uvedené poznatky by mali byť aj 
jedným zo zdrojov tvorby nových právnych predpisov, súvisiacich s ochranou a využitím 
nerastného bohatstva v Slovenskej republike. 
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Z histórie Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi a dôsledky 
nedomysleného útlmu rudného baníctva na Spiši 

 
Eduard Müncner 

Banícky cech Rudňany 
 
 

Úvod 
Vznik, ako aj vývoj banských úradov a správ jednotlivých baní východoslovenskej 

oblasti nie je zatiaľ dostatočne preskúmaný. Tak je to aj s prvými inštitúciami, 
predchodcami dnešného Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, ktorý patrí 
medzi najstaršie inštitúcie, majúce sídlo v Spišskej Novej Vsi. Dejiny baníctva na „území 
terajšieho východného Slovenská“ začali písať najstaršie banské mestá Gelnica 
a Smolník. 

Gelnica bola povýšená na slobodné banské mesto kráľom Belom IV. v roku 1264.  
Stala sa tak kolískou baníctva na východnom Slovensku. Na jej území sa postupne 
vytvorilo gelnické banské právo, ktoré sa zachovalo v kódexe Kráľovskej knižnice 
v Mníchove z roku 1500. V roku 1487 sa Gelnica stala sídlom Zväzu siedmych 
hornouhorských banských miest (podľa poradia dôležitosti: 1. Gelnica, 2. Smolník, 3. 
Radabanya, 4. Jasov, 5. Telkibanya, 6. Rožňava, 7. Spišská Nová Ves). Zväz bol 
založený zástupcami týchto miest, ktorí sa zišli na spoločnej schôdzi  v Košiciach dňa 
26.12.1487. 

Smolník sa stáva slobodným banským mestom za Karola Róberta, ktorý udelil 
Smolníku v roku 1327 všetky tie práva a výsady, aké mala Banská Štiavnica. Tým bolo 
zavedené v Smolníku a nanútené aj Gelnici banskoštiavnické banské právo. 

V Smolníku vznikol v roku 1698 Vrchný banský súd a Vrchný inšpektorský úrad. 
Bola to vlastne jedna inštitúcia aj pre správu baní aj pre súdne veci.  Vrchnému banskému 
súdu boli podriadené nižšie banské súdy, ktoré v tom čase boli v Smolníku, Spišskej 
Novej Vsi, Švedlári, Vodrišeli (Nálepkovo), Gelnici, Mníšku n/Hnilcom, Rožňave, 
Dobšinej, Krompachoch, Vyšnom Medzeve, Jasove a v Starej Ľubovni.  

. 

1. Predchodcovia dnešného Obvodného banského úradu 

1.1  Banský majster 
Najstarším, kodifikovaným predchodcom Obvodného banského úradu bol banský 

majster. Jeho práva a povinnosti sú uvedené už v Štiavnickom banskom práve z 13. 
storočia, v Kremnickom banskom práve z roku 1492, ale aj v Gelnickom banskom práve 
z roku 1498 resp. Inštrukcii pre banského majstra zapísanej v Gelnickej mestskej knihe  
z roku 1487. Podľa Gelnického banského práva, banského majstra volili richtár a  
prísažní mestskej rady so súhlasom komorského grófa. Mal byť členom mestskej rady. 
Plat dostával od kráľovskej komory. Všetka rozhodujúca právomoc v banských 
záležitostiach mala však ostať richtárovi a mestskej rade. Keď chcel banský majster 
udeliť niekomu štôlňu alebo šachtu, nesmel to urobiť sám, ale udelenie mal vyžiadať od 
richtára a mestskej rady. Aj udelenie nového banského poľa mal urobiť banský majster 
len so súhlasom richtára a mestskej rady. Inštrukcia banského majstra upravuje aj postup 
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banského majstra pri prerážke medzi dvoma susedmi, osadzovaní hraničných kameňov, 
prepožičiavaní banských diel, vedení registra, povoľovaní zastavenia banských prác. 
Banský majster riešil aj spory medzi ťažiarmi, urovnával mzdové spory a v menších 
veciach mal aj súdnu právomoc. 
 

1.2  Banský súd 

 Banský súd v Spišskej Novej Vsi nemá jasnú svoju históriu a nie je známy ani 
jeho vznik. Vieme len, že v roku 1487 pri vzniku Združenia hornouhorských banských 
miest so sídlom v Gelnici už banský súd v Spišskej Novej Vsi existuje a je podriadený 
banskému súdu v Gelnici.  

 

1.3  Substitučný banský súd v Spišskej Novej Vsi 1788 – 1854 
 Po zrušení lokálnych banských súdov dekrétom Jozefa II. z 31.7.1788 a po 

zriadení dištriktuálneho banského súdu v Smolníku bol na pomoc tomuto súdu len vo 
väčších banských centrách zriadený Substitučný banský súd v Gelnici, Rožňave 
a v Spišskej Novej Vsi  Substitučný banský súd bol zrušený 5.7.1854. 

 

1.4  Banský komisariát v Spišskej Novej Vsi 1855 – 1859 
 Banský komisariát prevzal funkciu Substitučného banského súdu čo do jeho 
pracovnej náplne aj veľkosti obvodu. Ministerstvo Financií zrušilo komisariáty tým istým 
nariadením z 1.5.1859, ktorým preložilo sídlo Banského kapitanátu zo Smolníka do 
Košíc. 

 

1.5  Banský prísažný 1859 –1867 
 Keďže banský kapitanát v Košiciach nestačil vykonávať agendu pre celé územie, 

bol nútený zriadiť svoje expozitúry v Spišskej Novej Vsi pre Spišskú župu a v Rožňave 
pre Gemerskú župu. Na čele expozitúry bol bansky prísažný. Bansky prísažný musel 
jedenkrát do roku vykonať prehliadku všetkých banských diel, hút, hámrov, prehliadnuť 
jarky a jazerá. O zistených skutočnostiach informoval kapitanát. Činnosť banského 
prísažného končí v roku 1867, keď sa Banský kapitanát presťahoval z Košíc do Spišskej 
Novej Vsi.  

 

1.6  Banský kapitanát v Spišskej Novej Vsi 1867 – 1934 
 Ako už bolo uvedené, úrad vznikol 1.8.1854 namiesto Dištriktuálneho banského 
súdu v Smolníku. Od 1.6.1859 sa presťahoval do Košíc. Dňa 15.8.1867 prechádza do 
Spišskej Novej Vsi a tak je teda priamym predchodcom dnešného Obvodného banského 
úradu. Banskému kapitanátu podliehal ten istý obvod ako mal Dištriktuálny banský súd 
v Smolníku. Neskôr sa obvod pôsobnosti menil. Cisárske nariadenie z 13.9.1858 určuje 
obvod pôsobnosti pre župy Abovsko-Turnianskú, Gemerskú, Spišskú, Šarišskú, 
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Zemplinskú, Ungskú, Bereg-Ugočskú a Marmarošskú.. Banský kapitanát zanikol v roku 
1934. 

 

Sídlo Banského kapitanátu v rokoch 1867 – 1918 

 

1.7  Revírny banský úrad v Spišskej Novej vsi 1934 - 1940 
 Zákon č.57/1928 Zb. o zriadení banských úradov a ich pôsobnosti z 28.3.1928 

nadobudol právoplatnosť až Vládnym nariadením č.57/1934 Zb. z 23.3.1934. Tento 
zákon zrušil banské kapitanáty a namiesto nich zriadil revírne banské úrady, ktoré 
vykonávali svoju činnosť od 1.5.1934 do 31.1.1940. Revírne banské úrady boli 
podriadené Banskému hajtmanstvu v Bratislave. 

 Na základe výnosu Ministerstva verejných prác v Prahe bolo od 15.5.1934 pri 
Revírnom banskom úrade v Spišskej Novej Vsi zriadené inšpekčné oddelenie. Toto 
inšpekčné oddelenie malo pôsobnosť pre všetky úrady na Slovenskú a Podkarpatskú Rus. 
Napriek tomu, že Revírny banský úrad bol obmedzovaný svojou činnosťou Banským 
hajtmanstvom v Bratislave, z historického hľadiska sa zaraďuje medzi „vyššie banské 
úrady“, pretože vo východoslovenskej oblasti vyššieho banského úradu nebolo. 

 

1.8  Banský inšpektorát v Spišskej Novej Vsi 1935 – 1940 
Zákon č. 178/1934 Zb. nariaďuje vykonávať inšpekciu prác pokiaľ sa týka 

opatrení o ochrane zdravia a života zamestnancov v baníctve, o pracovnom pomere 
a ochrane majetku pred vykonávaním banskej činnosti. Táto úloha bola zverená 
Ústrednému banskému inšpektorátu pri ministerstve verejných prác v Prahe a dvom 
inšpektorátom pri revírnych banských úradoch v Prahe a dvom inšpektorátom pri  
revírnych banských úradoch v Banskej Bystrici a v Spišskej Novej Vsi. Svoju činnosť 
ukončili 31.1.1940. Banský inšpektor a banskí úradníci mali mať spôsobilosť, aká bola 
predpísaná pre bansko-policajnú službu. 
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1.9  Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi 1940 

Revírne banské úrady boli zrušené v roku 1940 a miesto nich sa zákonom č.15/1940 
Slov. Zb. z 18.1.1940 o zriadení a pôsobnosti banských úradov na Slovensku zriadili 
Obvodné banské úrady v Banskej Bystrici a Spišskej Novej Vsi. Svoju činnosť zahájili 
1.2.1940. Do pôsobnosti OBÚ Spišská Nová Ves bola určená župa Šarišsko-Zemplínska 
a z Tatranskej župy okresy Ružomberok, Liptovský Svätý Mikuláš, Poprad, Kežmarok, 
Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.  

 Nadriadené orgány OBÚ sa niekoľko krát zmenili. Do roku 1945 to bolo 
Ministerstvo dopravy a verejných prác v Bratislave, v roku 1945 Povereníctvo pre 
dopravu a verejné práce v Bratislave. Od roku 1946 do roku 1951 Povereníctvo 
priemyslu a obchodu v Bratislave, od roku 1952 Štátna ústredná banská inšpekcia pre 
Slovensko v Bratislave a od roku 1954 Ústredný banský úrad v Prahe. Po vzniku 
Československej Federatívnej Socialistickej Republiky v roku 1969 sa nadriadeným 
orgánom pre OBÚ v Slovenskej republike stal Slovenský banský úrad v Bratislave. Od 
roku 1992 Ministerstvo hospodárstva SR (odbor štátnej banskej správy) a od roku 1998 
Hlavný banský úrad so sídlom v Banskej Štiavnici, Ústredným orgánom štátnej banskej 
správy ostalo  naďalej Ministerstvo hospodárstva SR. 

 Obvodné banské úrady boli potvrdené nariadením Zboru povereníkov č.87/1946 
Zb. z 1.7.1946, ktorým sa rozšíril počet OBÚ na 3 a to v Banskej Bystrici, Spišskej Novej 
Vsi a v Košiciach. Do obvodu pôsobnosti OBÚ Spišská Nová Ves patrili okresy Dolný 
Kabín, Ružomberok, Liptovský Svätý Mikuláš, Námestovo, Poprad, Kežmarok, Spišská 
Stará Ves, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča , Gelnica a Trstená.  

 Obvod pôsobnosti OBÚ Spišská Nová Ves sa v nasledujúcich rokoch viackrát 
menil. V súčasnej dobe podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.333/1996 Zb. 
do obvodu pôsobnosti  OBÚ Spišská Nová Ves patria okresy: Stará Ľubovňa, Poprad, 
Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota. 

 V 70-tych rokoch značne vzrástli ceny nerastných surovín a aj u nás sa obrátila 
pozornosť na využívanie a potrebu zvyšovania ochrany a zabezpečenia hospodárnosti pri 
dobývaní ložísk nerastov. Doposiaľ platný banský zákon týmto požiadavkám 
nevyhovoval. Od roku 1980 sa preto začalo intenzívne pracovať na príprave zásad 
nového banského zákona, ktorý bol prijatý Federálnym zhromaždením 19.4.1988 a bol 
zverejnený pod číslom 44/1988 Zb. ako „zákon o ochrane a využívaní nerastného 
bohatstva (banský zákon)“.  

Ďalšie právne vzťahy v oblasti ochrany a využívania nerastného bohatstva 
v nadväznosti na tento zákon upravil zákon SNR o banskej činnosti, výbušninách 
a o štátnej banskej správe prijatý 20.4.1988 a zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 
51/1988 Zb. Zákon upravuje právne vzťahy pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej 
banským spôsobom, predovšetkým z hľadiska bezpečnosti práce a prevádzky, ďalej pri 
používaní výbušnín najmä na trhacie práce, ako aj organizáciu a pôsobnosť orgánov 
štátnej banskej správy pri výkone hlavného dozoru nad ochranou a využívaním 
nerastného bohatstva, nad bezpečnosťou práce a prevádzky pri uvedených činnostiach. 
V nasledujúcich rokoch boli obidva zákony viackrát novelizované. 
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2. Útlmový program rudného baníctva na Slovensku, jeho dôsledky na  rudné 
baníctvo na Spiši a možnosti OBÚ Spišská Nová Ves tento negatívny proces 
pozitívne ovplyvniť 

 
Koncom 80-tych rokov boli v rámci prechodu národného hospodárstva na trhový 

mechanizmus znížené v odvetví baníctva dotácie zo štátneho rozpočtu o 33%, čo 
vyvolalo zhoršenie dôchodkovej situácie štátnych podnikov s dotovanou výrobou. Z 
tohto dôvodu vláda ČSFR v roku 1990 vypracovala analýzu, podľa ktorej bolo treba 
vykonať v oblasti rudného baníctva nasledovné opatrenia: 

a) urýchlene utlmiť ťažbu ložísk, ktorých ťažba nemôže dosiahnuť požadovanú 
ekonomickú efektívnosť, 

b) na ložiskách, kde sa dá racionalizáciou dobývania zaistiť prechodne 
ekonomická rovnováha, doťažiť efektívne využiteľné zásoby a následne 
pristúpiť k ich útlmu, 

c) na ložiskách, ktoré dosiahnu ekonomické efektívnosť i pri liberalizácii cien, 
pokračovať v ťažobnej činnosti. 

 
Následne na základe týchto (podľa môjho názoru pochybných analýz) Vláda 

ČSFR prijala uznesenie č. 440/1990 o vyhlásení útlmového programu rudného baníctva. 
Slovenská vláda prevzala tento program bezo zbytku do svojho uznesenia č.246/1991. 
Tým sa definitívne vyniesol ortieľ nad rudným baníctvom. Okamžite po prijatí týchto 
vládnych uznesení sa začala urýchlená, nedomyslená  a chaotická likvidácia banských 
diel a celých banských závodov na Slovensku. Najviac bol postihnutý Spiš. Totálna 
likvidácia rudného baníctva, bola spojená naviac s jeho privatizáciou, čo vnieslo do 
likvidácie baní ešte väčší chaos. Štát sa po privatizácii baní prakticky  prestal o ne starať 
a výsledok sa dostavil veľmi rýchlo. 

Nedomysleným (možno aj úmyselným) krokom bolo zlikvidovanie Slovenského 
banského úradu, ktorý ako nezávislý orgán mohol aspoň v legislatíve, súvisiacej 
z likvidáciou baníctva urobiť poriadok. Nestalo sa tak, štátna banská správa sa stala len  
jedným (podľa môjho názoru nezaujímavým) odborom Ministerstva hospodárstva, čím 
prišla o vlastnú legislatívu. Kým v Českej republike Český banský úrad (ďalej len ČBÚ) 
ostal dodnes. ČBÚ vydal dokonca v roku 1997 vyhlášku č.52/1997Sb, ktorou sa 
stanovujú požiadavky k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
prevádzky pri likvidácii hlavných banských diel. Táto bola novelizovaná vyhláškou ČBÚ 
č.32/2000 Sb. Na Slovensku podobný predpis dodnes vydaný nebol. Aj to svedčí 
o malom záujme štátu o slovenské rudné baníctvo. 

Na Spiši sa v krátkej dobe zlikvidovala ťažba na nasledovných ložiskách: 
Smolník – ťažba a úprava Cu rúd, Füchtenhübel – ťažba Fe rúd, Nová štôlňa – Gezwäng 
– ťažba Cu rúd, Slovinky, ťažba a úprava Cu rúd, Švedlár – ťažba kremeňa, Rudňany – 
likvidácia ťažby komplexných rúd, aglomerácie a ortuťovne. 

 
 Rozpadol sa aj š.p. ŽB Sp. Nová Ves, ktorý sa pretransformoval na Želbu, a.s. Sp. 
Nová Ves a sprivatizoval. V krátkej dobe sa dostal do konkurzu a následne zanikol. 
Skazu baníctva na Spiši postihol aj zánik závodu Banské stavby Rudňany, ako aj celého 
Geologického prieskumu š.p. Spišská Nová Ves so závodom GP Sp. Nová Ves. Prijatie 
novely banského zákona č. 219/2007 Z.z. a presunutie povinnosti zabezpečovať alebo 
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likvidovať staré banské diela z Ministerstva životného prostredia SR na Ministerstvo 
hospodárstva SR, ktoré túto činnosť teraz  vykonáva prostredníctvom RB š.p. Banská 
Bystrica je iba pokusom riešiť zodpovednosť štátu za škody spôsobené realizáciou 
Útlmového programu rudného baníctva na Slovensku. 

Likvidácia podzemia baní sa vykonala zatopením všetkých baní, ktorému  
predchádzalo:  

• likvidovanie koľaji, potrubí, výstuže banských diel, 
• zdemontovanie všetkých strojných zariadení v podzemí (čerpadla, ventilátory, 

lokomotívy, nakladače, vŕtacie zariadenia, trafostanice, náraziska jám a i .), 
• odstránenie ropných látok z podzemia. 
 

Drvivá väčšina týchto zariadení bola zničená pálením a odovzdaním do šrotu. 
Podobným spôsobom skončili aj povrchové objekty. Ťažné stroje, ťažné veže, zariadenia 
drviarni, úpravni, čerpacích staníc, ventilátorovni a i. boli rozpálene a odovzdané do 
šrotu. Mnohé z nich boli vo výbornom technickom stave. Dokonca aj úplne nová TH 
výstuž sa rozpaľovala a odovzdávala do šrotu namiesto toho aby sa predávala a využívala 
na iných baniach (napr. uhlie). Zásluhou Baníckeho cechu v Rudňanoch sa podarilo 
zachrániť iba ťažnú vežu na jame Mier v Rudňanoch, ktorá bola Ministerstvom kultúry 
SR zaradená do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Prevádzkové a administratívne 
budovy boli z časti využité na iné účely, značná časť budov bola však rozkradnutá 
a zdemolovaná. Otrasným príkladom privatizácie sa stal Kultúrny dom v Rudňanoch 
o ktorý sa nikto nestaral a dnes je z neho totálna ruina.  

 
 
 

 
Kultúrny dom v Rudňanoch v súčasnosti 
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Z celého útlmového programu možno pozitívne hodnotiť iba vykonanie 
technickej a biologickej rekultivácie háld, zdevastovaných plôch, a niektorých odkalísk 
(ich uvedenie do neškodného stavu) ako aj  likvidáciu všetkých druhov odpadu. V tejto 
oblasti veľmi pozitívnu úlohu zohráva š.p. Rudné bane Banská Bystrica. 
 Realizácia útlmového programu rudného baníctva, tak ako bola schválená 
uznesením vlády SR č. 246/1991 bola spojená s množstvom ďalších problémov, ktoré sa 
v čase spracovania a schvaľovania plánov likvidácie banských lokalít nepredpokladali. 
Na likvidáciu banských závodov sa už v rokoch 1900 – 1999 vynaložilo zo štátneho 
rozpočtu viac ako 1,350 mld. Sk. Likvidačné práce banských prevádzok mali byť 
ukončené do roku 2005, napriek tomu práce v rámci útlmového programu naďalej 
pokračujú a budú pokračovať (najnovšie totálna likvidácia závodu a bane Siderit Nižná 
Slaná). Na túto činnosť sa vynakladajú ďalšie prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktorých 
nikdy nie je dosť. 

Súvisiacim, aj keď nie priamo technickým, ale hospodársko-politickým 
problémom je dopad likvidácie bani do sociálnej sféry. Pokiaľ rozhodnutia o útlme 
a následnej likvidácii ťažby v určitom regióne nesprevádza súčasne hospodársko-sociálna 
rozvaha o zaistení zamestnanosti v odboroch zaisťujúcich uvoľneným pracovníkom 
približné rovnaké možnosti zárobkov, potom takáto sociálna nestabilita zákonite 
vyvoláva sociálne nepokoje. Do roku 1999 prišlo na Slovensku o prácu viac ako 7 000 
zamestnancov v rudnom baníctve. Väčšina z nich práve na Spiši a Gemeri. Náhradné 
pracovné miesta pre týchto zamestnancov praktický dodnes vytvorené neboli, pričom od 
likvidácie baní uplynulo už viac ako 10 rokov. Dopady takýchto nedomyslených riešení 
u nás možno vidieť aj v súčasnosti dosť. 
 Štátna banská správa a teda aj OBÚ Sp. Nová Ves nemohli tejto deštrukcii 
zabrániť, ale iba poslušne schvaľovať, s prijateľnými pripomienkami „Plány likvidácii 
hlavných banských diel“ v horeuvedených závodoch. Úrad sa preto zameral hlavne na 
riešenie výtokov banských vôd na povrch, po zatopení baní. Bolo nariadené vypracovať 
niekoľko hydrogeologických štúdii o vplyve zatopenia baní na životné prostredie ( 
Rudňany, Rožňava, Smolník). Príčina bola, ako som už uviedol jednoduchá, ŠBS bola 
v tom čase a je aj teraz súčasťou MH SR, ktoré celú likvidáciu rudného baníctva riadilo 
a riadi. Akýkoľvek odpor  úradu proti nedomyslenej likvidácii baní  vyvolal okamžite 
kádrové zmeny na OBÚ Sp. Nová Ves. V roku 1995 bol odvolaný predseda úradu. 
 
Aká je situácia dnes 
 
Závod Smolník: úplne zlikvidovaný, po baníctve ostalo len nezabezpečené ústie štôlne 
Karitas a ústie zasypanej jamy Pech. Baňa je zatopená, dodnes nie je vyriešený výtok 
kyslých banských vôd do Smolníckeho potoka. Obnovenie cementačného zrážania medi 
z banských vôd by mohlo pomôcť tento problém vyriešiť. Bývalé odkalisko je v relatívne 
bezpečnom stave. 
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Smolník – ústie štôlne Karitas 

 
 
Füchtenhübel: Povrch prevádzky totálne zdevastovaný, voda z ložiska vyteká zo štôlne 
Raky, ktorá je zabezpečená mrežovými dverami. 
Závod Slovinky: baňa zatopená, banská voda vyteká zo štôlne Alžbeta do Slovineckého 
potoka. Vypúšťanie banskej vody doposiaľ nedoriešené. Moderná úpravňa postavená 
v 60- tych rokoch totálne zničená. Pozostatky budov ako po bombardovaní. Ústia jám 
Dorota a Emil II. zabezpečené, šachtové budovy, kompresorovne, sociálna budova na 
Dorote totálne zničené. Odkalisko Bodnarec relatívne v bezpečnom stave, postarali sa o 
to pracovníci závodu ešte počas ťažby v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. 
Odkalisko Kaligrund predané súkromnej firme, bez akéhokoľvek dohľadu a kontrol. 
Hrozí nebezpečenstvo úniku kalu z upchatých, resp. nečistených drenážnych kanálov a 
potrubí do Slovineckého potoka. 
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Slovinky – schátraná sociálna budova pri bývalej jame Dorota 

 
Závod Rudňany: 
 
Úsek Nová štôlňa totálne zlikvidovaný. Na povrchu zostali zbytky trafostanice. Baňa 
zatopená, výtok vody zo štôlne po zatopení bane nebol riadne zabezpečený a nikým 
kontrolovaný, kým nedošlo k viacnásobným prievalom vody zo zavalenej odvodňovacej 
štôlni a k čiastočnému zatopeniu obytných budov v Tepličke.  

Zdalo by sa, že hlavnú vinu na týchto prievaloch vôd nesú mimoriadne zrážkovo 
extrémne roky 2008 až 2010. Takých extrémne zrážkových rokov bolo viac aj  pred 
rokom 2008. Zabúda sa však na nedôslednú likvidáciu hlavných banských diel ( 
nezabezpečenie odvodňovacej štôlne pred závalom), vykonávanú pri realizácii útlmového 
programu rudného baníctva. Tam treba hľadať hlavné príčiny prievalov banskej vody 
z opustených banských diel, ku ktorým došlo v rokoch 2008 - 2010. V súčasnej dobe je 
ústie štôlne zabezpečené betónovou hrádzou s kontrolovaným výtokom. Uvažuje sa 
s vybudovaním nového odvodňovacieho diela.  

Podobné riziko hrozí aj v Slovinkách (Alžbeta štôlňa) a v Rudňanoch (Rochus 
štôlňa  - po zastavení ťažby barytu) 
 
Rudňany - zachovala sa iba minimálna ťažba barytu na úseku Poráč, kde je v prevádzke 
jediná ťažňa jama. Baňa je zatopená po Rochus obzor, ktorý slúži na odťažbu barytu 
z úseku Poráč a odvodňuje celú baňu. Okrem značne schátranej úpravne a barytárne 
nezostalo z celého povrchu nič. Vďaka obrovskému úsiliu Baníckeho spolku Rudňany a 
starostu obce Rudńany sa zachránila aspoň ťažná jama Mier, ktorá bola zapísaná do 
kultúrneho dedičstva SR a už sa nemôže zničiť tak, ako ťažné veže na jamách 5RP II. , 
Zlatník a Západ. 
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Gelnica (býv. úsek závodu GP Sp. Nová Ves) - zachovalo sa iba ústie štôlne Krížová, 
ktoré po neočakávaných prievalov vody v rokoch 2008-2009 zabezpečili Rudné bane, š.p. 
Banská Bystrica. 
 

Ústie štôlne Krížová 
 
Kremeň – Švedlár z bývalej úpravne veľa nezostalo, viacnásobné pokusy o obnovenia 
ťažby zlyhali. 
 Veľkým problémom sú opustené odkaliska, ktorých je na Slovensku evidovaných 
25. Mnohé z nich prešli do vlastníctva rôznych súkromných spoločností alebo vlastníkov 
pozemkov, ktorí ani nevedia čo vlastnia, ako sa má s týmto vlastníctvom podľa zákona 
zaobchádzať. Kritický stav je na odkaliskách Kaligrund – Slovinky a odkalisku Nižná 
Slaná o ktoré sa ich terajší vlastníci vôbec nestarajú. Treba vyzdvihnúť úsilie vynaložené 
Rudnými baňami š.p. Banská Bystrica. Podnik dal v tomto roku vypracovať rozsiahlu 
Geoenvironmentálnu štúdiu „Analýza potenciálnych nebezpečenstiev týkajúcich sa 
prievalov banských vôd a stavu odkalisk po ukončení banskej činnosti“ , ktorá môže byť 
dobrým východiskom pre vypracovanie potrebných vykonávacích projektov, pre 
odstraňovanie starých banských záťaži. 
                      
3.  Udržiavanie baníckych tradícii, banícke skanzeny 
 
 V 90 - tych rokoch minulého storočia, keď útlmový program rudného baníctva 
spôsobil na Slovenskú zánik skoro všetkých rudných baní ( okrem Hodruše Au 
a čiastočne Rudňany - baryt) mnoho významných banských odborníkov, ktorí odchádzali 
do dôchodku nebolo spokojných z postupným zanikaním baníckych tradícii v známych 
banských regiónoch. Začali sa preto zakladať banícke spolky, ktoré tu v minulých 
storočiach existovali a vyvíjali pre banícku obec veľmi prospešnú činnosť. Ako prvý 
vznikol Štiavnicko - Hodrušský banícky spolok v Banskej Štiavnici, ktorého prvým 
predsedom sa stal JUDr. Ing. Jozef Karabelly. Postupne vznikali ďalšie banícke spolky 
v Banskej Bystrici, Bratislave, Rožňave, Rudňanoch, Spišskej Novej Vsi, Košiciach, 
 Pezinku a v Španej Doline.  V roku 2005 bolo založené Združenie baníckych spolkov 
a cechov Slovenska so sídlom v Banskej Štiavnici, ktorého členmi sa stali všetky hore 
uvedené  spolky, ktorých je na Slovensku už  viac ako 20. 
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Na Spiši pracuje už päť baníckych spolkov. Najstarší Rudniansky banícky cech 
bol založený 16.9.1999. Jeho sídlo je v Rudňanoch. Počas svojej 12 ročnej existencie sa 
podarilo členom Baníckeho cechu v Rudňanoch zorganizovať viacero významných akcii, 
ktoré oživili banícke tradície v regióne Spiša. Veľmi aktívny je aj Banícky spolok Spiš 
v Spišskej Novej Vsi, založený v roku 2008. Postupne sa aktivizujú aj Banícky cech 
Slovinky, Banícky spolok Bratstvo – Smolnícka Huta, banícky spolok Gelnica.  

 
Záver 

Vážené dámy, vážení páni, 
Rudné baníctvo na Slovenskú je už zničené, jeho oživeniu sa už terajšia generácia 

asi nedočká. Dnes je už zbytočne  hovoriť o tom, že Rudňany nemuseli zlikvidovať jamu 
Západ a mohli riešiť ťažbu medi v severnej časti ložiska, že Slovinky mohli doťažiť 
Gelnickú žilu aspoň  nad úrovňou Alžbeta štôlne, že sa v Smolníku mohla ponechať 
cementácia medi atď.  

 
Čo však môžeme urobiť: 
 
1. Žiadať o posilnenie postavenia Rudných baní š.p. Banská Bystrica pri riešení 

starých banských záťaží, najmú pri riešení výtokov banských vôd z opustených baní a 
stabilite odkalísk. 

 2. Prehodnotiť zdroje a možnosti otvorenia nových ložísk nerastných surovín 
na Spiši. 

 3. Žiadať o aktualizovanie surovinovej politiky štátu a následne upraviť 
legislatívny rámec efektívneho využívania vlastných surovinových zdrojov. 

 4. Zverejňovaním fundovaných argumentov bojovať proti  hystérii, bezdôvodne 
vyvolávanej v spoločnosti, no najmä v médiách, rôznymi mimovládnymi ochranárskymi 
organizáciami, ktoré stále intenzívnejšie rozoštvávajú  spoločnosť proti akejkoľvek 
ťažbe a prieskumu ložísk úžitkových nerastov. Nemôžeme predsa stavať diaľnice, 
 fabriky, byty, atď., bez kameňa, štrku, piesku a ďalších surovín, nemôžeme riešiť 
nezamestnanosť ak súčasne budeme bojovať proti ťažbe nerastných surovín na 
Slovensku. 

  
Záverom chcem apelovať na všetkých tu prítomných, urobme aspoň všetko čo sa 

dá urobiť, aby sa zachovávaním baníckych tradícii pripomínala budúcim  generáciám 
niekoľko storočná sláva rudného baníctva na území našej republiky, ktorú sme tvorili aj 
my, účastníci dnešnej konferencie. 
 
Zdar Boh ! 
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Sanace radioaktivní zátěže po zpracování uranových rud  
v oblasti Mydlovar 

 
Ladislav Hešnaur, Václav Plojhar, Josef Vacek a František Schuster 

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem 
 
 
Historie chemické úpravny uranových rud 

Na území Československa se vyskytovaly jedny z nejvýznamnějších ložisek uranu 
v Evropě. Po 2. světové válce začala intenzivní těžba a zpracování uranových rud jako 
odraz politické situace v poválečném světě.  

Od r. 1946 se do současné doby  vytěžilo na území  bývalého Československa a 
od r. 1993 na území Česka  téměř 112 tis. tun uranu; pro srovnání: v bývalém NDR se 
vytěžilo 216 tis. tun uranu, v Maďarsku 22 tis. tun; v současné době se těží cca 220 tun 
uranu ročně v Dolní Rožínce na Moravě, jediný činný uranový důl v  EU. Česká 
republika se tak před útlumem těžby považovala sedmého nejvýznamnějšího producenta 
uranu na světě.  

Nedílnou součástí dobývání uranové rudy je pak její úprava do podoby koncentrátu, 
který je pak vstupní surovinou pro následný proces obohacování v konverzních závodech. 
Tato etapa byla realizována chemickou cestou a nejvýznamnější úpravnou v době 
intenzivní těžby byla úpravna na území Jihočeského kraje - MAPE Mydlovary i když se 
uranová ruda v Mydlovarech, ani v bezprostředním okolí netěžila. Zkratka MAPE je 
odvozeninou od chemického názvu koncentrátu – magnezium perchlorátu. Situování 
chemické úpravny uranových rud. v této oblasti bylo politickým rozhodnutím a její 
umístění vycházelo z následujících faktorů: 
 

1. možnost využití vydobytých prostorů po těžbě lignitu pro ukládání rmutů 
2. výhodná geografické poloha vůči tehdejším těžebním lokalitám (Západní Čechy, 

Příbram, Dolní Rožínka, Okrouhlá Radouň) 
3. možnost energetické vazby na elektrárnu v Mydlovarech jako zdroj technologické 

páry a tepla 
4. blízkost velkého toku (Vltava) schopného ředit nadbilanční solné roztoky 

vznikající v technologii 
5. snaha o zprůmyslnění jihočeského převážně zemědělského regionu  

 
Výstavba závodu byla zahájena v r. 1959 a vlastní provoz a zpracování uranové rudy 

zde začalo 1.10.1962 a bylo ukončeno 1.11.1991. Celkem úpravna za dobu své činnosti 
zpracovala téměř 17 mil. tun uranových rud a vyrobila 28 525 tun uranu.  Tomuto 
množství odpovídá produkce rmutů vzniklých při jeho zpracování, které představuje 16,7  
mil tun kalů uložených v přilehlých kalových polích. Rozloha kalových polí zabírá cca 
270 ha.  
V současné době jsou odkaliště vodními díly podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. 
a současně dle kategorizace pracovišť, kde se vykonávají radiační činnosti pracovištěm 
III. kategorie (vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb.). Z rozhodnutí hygienika Jihočeského kraje 
jsou stanovena pásma hygienické ochrany, jak pro odkaliště, tak pro úpravnu. 
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Charakteristika radioaktivní zátěže po zpracování uranových rud  
Stávající stav je existence odkališť a zpracovatelského komplexu jako výsledek 

hornické činnosti – úpravy uranových rud. V odkalištích je uložen rmut z vyloužené 
uranové rudy a zpracovatelský kombinát bez dalšího využití vykazující kontaminaci. 
  

Radioaktivní zátěž po chemické úpravně uranových rud lze rozdělit do dvou 
základních problematik. 

1. Vlastní areál chemické úpravny, pozemky, stavby, včetně technologických celků 
a vlečky 

2. Odkaliště, jejich technologická vybavení a související pozemky 
 

Vlastní areál chemické úpravny zahrnoval cca 34 ha, z čehož lze jako zátěž 
považovat pozemky s objekty na ploše cca 16 ha, kde  docházelo k vlastnímu zpracování 
uranových rud. To potvrdilo i radiometrické proměření všech objektů a pozemků. Ve 
vlastním areálu se nacházely objekty, které touto činností nebyly vůbec zasaženy a proto 
byly v roce 2003 zprivatizovány a předány k podnikatelskému využití (cca 6 ha). 

Za nejvýznamnější radioaktivní zátěž co do plochy a objemů je považována 
problematika odkališť. Vyloužené kaly  (rmut) z uranové rudy se zbytkovou aktivitou 
byly ukládány na odkalištích označené jako KI, KII, KIII a K IV.  

Jako první bylo vybudováno samostatné odkaliště KI (1961-1962)- ještě mimo 
vydobyté prostory po těžbě lignitu. Akumulované kaly byly celým svým objemem 
uloženy nad úrovní původního terénu. Odkaliště bylo provozováno do roku 1984. 
Součástí tohoto odkaliště byla stavba obvodového drénu a konstrukce vnitřního 
odvodnění pro možnost kontroly úrovně hladiny průsakové vody. Tento drenážní systém 
byl v letech 1993-1994 nahrazen obvodovým příložným štěrkovým drénem v patě 
hrázového tělesa s obvodovou filtrační drenáží, umístěnou v patě hrázového tělesa. 
Průsakové vody jsou jímány a čerpány do centrálního čerpacího systému. 

Odkaliště KII bylo umístěno v lokalitě bývalé těžební jámy po dobývání lignitu a 
mocnost uložených kalů je cca 23 m. Sloužilo pro ukládání kalů od roku 1967 do roku 
1981. 

Odkaliště KIII bylo vybudováno stejně jako odkaliště KII na místě  samostatné 
jámy po bývalé těžbě lignitu situované cca 1 km severně od KII. Provoz zde probíhal od 
roku 1980 do roku 1985. Hrázové těleso je opatřeno patním drénem a průsakové vody 
jsou čerpány do centrálního čerpacího systému. 

Odkaliště KIV bylo realizováno v letech 1982-1991 a začlenilo do svého 
komplexu i odkaliště KII. Celý systém je tvořen obvodovými a dělícími hrázemi, které 
rozdělují celý komplex na osm samostatných nádrží, z nichž bylo v konečné fázi využito 
pouze pět (rok 1991). Hrázové těleso je opatřeno patním drénem a odvodňovacím 
příkopem. Drenážní vody jsou jímány čerpány do centrálního čerpacího systému.  
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Cíle sanace radioaktivní zátěže 

Zahlazování následků hornické činnosti, resp. sanace po zpracování uranových 
rud bývalé úpravny  MAPE Mydlovary byla zahájena již v průběhu výrobní činnosti 
MAPE, a to v roce 1988 na odkališti KIII. Intenzivnější práce na sanacích probíhají od 
ukončení činnosti MAPE. 

Cílový stav po ukončení rekultivací bude zahrnovat pro všechna odkaliště 
vytvarování povrchu výplňovým materiálem do podoby úžlabí, někdy i s více 
podpovodími nebo střechovité figury. 

Sanované plochy budou začleněny do krajiny bez výrazného narušení existujících 
biotopů a umožní jejich druhotné využití s podmínkami radiační ochrany a dlouhodobé 
stability sanačních vrstev. Sanacemi dojde k eliminaci dotací těles odkališť srážkami a 
tím postupnému snižování objemů průsaků do drenážních a podzemních vod s těmito 
přínosy. 
  

1. omezit a postupně zastavit šíření kontaminace v podzemních vodách, tak aby ani 
ve vzdálené budoucnosti nedošlo ke znehodnocení zdrojů pitné vody 
v Českobudějovické pánvi 

2. snižovat postupně objem čištěných vod a tím i ovlivnění vodotečí až po úplné 
ukončení vypouštění čištěných vod do Vltavy 

3. nevyužité akumulační nádrže zůstanou jako vodní plochy 
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Výrazně omezit dávkový příkon gama záření na povrchu sanovaných pozemků a 
emise radionuklidů ze sanovaných objektů a tím snížit i ozáření tzv. kritické skupiny 
obyvatelstva ze současné hodnoty 150-200 µSv/rok na max. 50-100 µSv/rok 
v jednotlivých nejbližších obytných útvarech (obcích). 

Poté bude zrušeno sledované pásmo dle atomového zákona a následně i požádáno o 
zrušení pásem hygienické ochrany a zrušení statutu odkališť jako vodních děl. 
 
Dosavadní průběh sanace radioaktivní zátěže 

Jak bylo popsáno výše zahlazování následků hornické činnosti probíhá na této 
lokalitě od roku 1988. Po zpracování prvotní projektové dokumentace na sanaci odkaliště 
KIII bylo přistoupeno k její realizaci. Projektová dokumentace předpokládala provedení 
překrytí a vytvarování odkaliště klasickými dostupnými inertními materiály, které by 
byly překryty nepropustnou vrstvou z bentonitových rohoží, zakrytou krycí vrstvou o 
mocnosti 1m doplněnou 30 cm biologicky oživitelnou vrstvou a osetou travinami. 
Výplňová vrstva se dařila realizovat v pobřežních částech odkaliště. S postupem ke 
středu odkaliště se však začala projevovat neúnosnost výplňové vrstvy pro techniku a 
postup prací musel být zastaven.  

Ve spolupráci projektanta a investora, bylo rozhodnuto odzkoušet k zakrývání 
tixotropních ploch průmyslový vzor na bázi strusko-popílkové směsi a produktu odsíření 
s předplaveným popílkem. Držitelem průmyslového vzoru je firma REKKA s.r.o. 

Tato metoda se osvědčila a byla zapracována do konečného řešení rekultivace 
odkaliště KIII. V současné době je provedeno cca 85% přetvarování odkaliště a 25% 
konečné figury. Nevýhodou této technologie je její vyšší časová náročnost z důvodů 
konsolidace kontaktní vrstvy popílku a rmutu. Využívání těchto vylehčených materiálů 
krátkodobě při rychlém oschnutí zvyšuje místně prašnost. 

Druhým odkalištěm v nejvyšším stádiu realizace je KI. Jeho sanace započala 
v roce 1996 přetvarováním hráze tak, že byly asi o 3m sníženy okraje hráze a materiál byl 
přemístěn do středu odkaliště s dosažením 3 procentního příčného sklonu od středu 
k obvodové hrázi. V současné době zbývá na tomto odkališti dokončit cca 10% z celkové 
rozlohy. Rekultivace odkaliště se skládala z položení a uhutnění  60 cm mocné vrstvy 
jílového těsnění, překrytou 1m mocnou krycí vrstvou z čehož 30 cm tvoří biologicky-
oživitelný substrát osetý travní směsí. 

Obdobným způsobem bylo zrealizováno v letech 2009 - 2010 i odkaliště KIV/D, 
jehož dokončení je hrazeno z prostředků EU. 

S postupným získáváním znalostí při provádění rekultivačních prací na 
sanovaných odkalištích a s cílem snížení potřeby výplňových materiálů nutných k 
přetvarování odkaliště K IV/E a K IV/C2, byly přijaty dva průmyslové vzory. Jedním 
držitelem je firma OK Projekt s.r.o.- Ing. Jan Křepelka a druhým firma Quail s.r.o. Oba 
tyto průmyslové vzory využívají vyřazené pneumatiky a pryžové trhance, provázané 
prosypovým materiálem. Takto vytvořené roznášecí vrstvy umožňují bezpečný pojezd 
těžké techniky a snižují zatláčení výplňových materiálů do sedimentů uložených v 
odkalištích.    

Použitím této technologie dochází ke snížení potřeby návozů výplňových 
materiálů o cca 40%. Současně se tímto způsobem zrychluje realizace přetvarování tělesa 
odkaliště a příprava ke konečnému uzavření povrchu. 
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K 31.12.2010 je přetvarováno 62% odkališť určených k sanaci a kompletně 
dokončeno 21,9%. K uvedenému datu bylo na sanace radioaktivní zátěže použito 6,4 mil. 
tun různých sanačních materiálů. Pro dokončení sanace bude nutno zapracovat ještě cca 8 
mil. tun sanačních materiálů. Za tímto účelem bude nejpozději do dvou let zřízena 
příjezdová komunikace do prostoru odkališť, která eliminuje zásadním způsobem průjezd 
nákladní dopravy přes přilehlé obce. 

V současné době se dokončují likvidační práce na odstranění staveb zasažených 
kontaminací ve vlastním areálu chemické úpravny. Plochy po stavbách jsou zbaveny 
kontaminace a pokryty biologicky oživitelnou vrstvou  osázenou cca 50 000 ks listnatých 
stromků. 
 
Nakládání s nadbilančními a povrchovými vodami 

Samostatnou část sanace radioaktivní zátěže po zpracování uranových rud 
v oblasti Mydlovar tvoří nakládání s nadbilančními a povrchovými vodami. Tento proces 
bude probíhat ještě několik let po úplném dokončení sanace povrchu tohoto území. 
Povrchové srážkové vody budou svedeny systémem obtokových kanálů a zaústěny do 
okolních veřejných vodotečí. Průsakové vody z drenážních systémů budou jímány do 
akumulační nádrže a po jejich zpracování tj. odstranění kontaminace, vypouštěny do 
Vltavy za podmínek uvedených ve vodoprávním rozhodnutí. Kapacita tohoto systému je 
cca 330 000 m³ zpracovaných vod ročně. S  konsolidací celého území by mělo dojít 
k postupnému snižování produkce těchto jímaných vod a to co do množství tak i 
kontaminace. 

Kromě výše uvedených vod jsou v této oblasti sledovány i vody podzemní, 
monitorované na 56 vrtech a jedné studni. Výsledky monitoringu dokumentují, že se 
jedná převážně o znečištění směsné, související jak s pozůstatky těžby lignitu, odkališti 
MAPE tak i odkalištěm Triangl, které využívala mydlovarská elektrárna na uložení 
popílku. 

Řešení této specifické problematiky, by mělo vzejít z komplexního posouzení 
analýzy rizik, která se v současné době rozpracovává a je závislá na získání mnoha údajů 
nutných k navržení komplexních opatření na sledovaném území. 
 
Závěr 

Sanační práce a opatření byly v průběhu realizace podrobeny posuzování vlivu na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. Veřejné projednání dokumentace potvrdilo 
závěr, že dosavadní způsob sanace odkališť i nakládání s vodami je vyhovující a že je 
možné zkrátit dobu sanace do roku 2024. 
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Současný stav zahlazování následků hornické činnosti na  U - lokalitách 
ve správě DIAMO s.p. o.z. GEAM Dolní Rožínka 

(abstrakt) 
 

Petr Navrátil a Františkek Toman 
DIAMO, o. z., GEAM Dolní Rožínka 

 
 

Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka v současnosti plní funkci správce 
likvidovaných ložisek uranu v oblasti, která zahrnuje prakticky celé území Moravy a 
částečně i východních Čech.  

Pro malá ložiska a rudní výskyty, které byly předmětem geologického průzkumu 
zvláště v 60. až 70. letech 20. století, je v  režimu stanoveném legislativou, zajišťována 
zejména kontrolní činnost na stav ústí zlikvidovaných hlavních důlních děl, monitoring 
důlních  vod a popřípadě způsob případného využití materiálu z odvalů. Do této kategorie 
spadají lokality v oblasti Orlických hor, Rychlebských hor, západní Moravy a Železných 
hor. 

Další skupinou lokalit jsou středně velká ložiska uranu, na kterých už bylo nutno 
provést v daleko větší míře sanační a rekultivační zásahy. Jedná se o ložiska Olší – 
Drahonín, Pucov, Licoměřice, Slavkovice – Petrovice a Brzkov. U prvních třech 
uvedených lokalit probíhá a v nejbližší budoucnosti i bude probíhat čištění důlních vod 
vytékajících z ložiska. Ekonomická náročnost na provoz čistíren důlních vod tvoří 
zásadní položku nákladů na procesy zahlazování následků hornické činnosti na 
uvedených lokalitách. 

Samostatnou kapitolou referátu je popis dosud provedených a plánovaných akcí 
v rámci likvidaci těžební a úpravárenské činnosti v současnosti posledního činného 
uranového ložiska ve střední Evropě, ložiska Rožná. V severní a částečně i jižní části 
dobývacího prostoru byly realizovány likvidační a rekultivační práce. Po ukončení těžby 
bude nosnou akcí sanace odkališť v areálu závodu Chemické úpravny. Před jejím 
provedením je nutné udržovat a následně i snížit vodní bilanci těchto odkališť.  

Volná voda v odkalištích má velmi vysokou salinitu - množství rozpuštěných 
látek se pohybuje v rozmezí 28 - 35 g/l. Hlavním kontaminantem je síran sodný, ale voda 
obsahuje i velké množství jiných balastů, jako je například Ca, Mg, Mo, U, dusičnany, 
dusitany, čpavek, chlotidy, fluoridy. Pro čištění vod se využívá technologie odpařování 
s následnou krystalizací a technologie membránových procesů - elektrodialýzy a reversní 
osmózy. 
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Odstraňovanie následkov po banskej činnosti organizáciou 
Rudné bane, š. p., Banská Bystrica 

(abstrakt) 
 

František Pramuka 
Rudné bane š.p. Banská Bystrica 

 
 
Prezentácia zabezpečovacích prác Rudných baní Banská Bystrica 
 

1. Štôlňa Gustáv Nálepkovo 2007 - 2008 
2. Vetrací komín nad Gustávom 2008 
3. Komín Nálepkovo 2008 
4. Komín 5 Kira Hnilec 2008 
5. Štôlňa Slávik Červenica Dubník 2007 
6. Jama Licince 2009 
7. Štôlňa Agnes Poproč 2007 
8. Odkalisko Poproč 2008 
9. Prepadliská Rákoš 2007 
10. Šachta Zlatník Poráč 2008 
11. Zával Smolnícka Huta 2007 
12. Štôlňa Krížová Nová Gelnica 2011 
13. Štôlňa Sadlovský Rožňava 2011 

 
Záver 
 Vzhľadom na to, že Slovensko je popretkávané starými banskými dielami v rámci 
banskej činnosti v predchádzajúcom období, o ktoré sa doposiaľ nikto nestaral je 
predpoklad, že takýchto starých banských diel bude v nasledujúcom období pribúdať. 
Obce a vlastníci pozemkov, na ktorých sa tieto BD nachádzajú, nemajú prostriedky na to 
aby následky starej banskej činnosti zahladzovali vo vlastnej réžii. Preto doporučujeme 
Ministerstvu hospodárstva SR, ktorému podľa Zákona 44/1988 Zb. § 35 ods.4, vyplývajú 
povinnosti na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel, aby na zahladzovanie 
následkov po starej banskej činnosti vyčlenil dostatočnú finančnú rezervu. 
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Vplyv banskej činnosti na životné prostredie 
(abstrakt) 

 
Boris Antal                                                                                            

Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 
 
 

Oblasť Spiša svojim nerastným bohatstvom bola predurčená na jej intenzívnu 
exploatáciu a tým aj na devastáciu prírodného prostredia. Kým v historických dobách 
ťažba nerastných surovín postupovala len mierne rýchlejšie, ako sa stačila príroda sama 
regenerovať, v druhej polovici 20. storočia nabrala také rozmery, že objem vyťažených 
rúd je porovnateľný s objemom vyťaženým za predchádzajúcich minimálne 5 storočí. Pri 
použití nových úpravníckych technológií sa to prejavilo aj na kvalite okolitej prírody. 
Samotná ťažba mala väčšinou len fyzikálny vplyv na okolitú prírodu zmenou morfológie 
terénu (haldy, odkaliská, prepadliská), spracovanie vyťažených rúd ale malo chemický 
vplyv, čo sa prejavuje až do dnešných čias. Najväčší vplyv na prírodné prostredie mali 
hutnícke zariadenia svojimi agresívnymi technológiami  ako bolo chloridačné praženie Fe 
rúd alebo destilácia ortuti. Útlmom baníctva na Spiši dostala príroda väčšiu šancu na 
svoju regeneráciu, čo sa aj viditeľne prejavuje na obnove lesného porastu už za necelých 
20 rokov. O postupujúcej regenerácii a zlepšujúcej sa kondícii vegetácie svedčí analýza 
a porovnanie spektrálnych družicových snímok z čias intenzívnej ťažby so súčasným 
stavom. 

Ale pri tom všetkom vyvstáva otázka, či útlm baníctva je tá najsprávnejšia cesta 
ku symbióze baníctva s prírodou. 
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Vývoj technológie úpravy rúd v závode Rudňany 
 

Ondrej Fábry 
Banícky cech Rudňany 

 
          
1. Úvod 
 
„Zo všetkých veci,ktorými veľké bohatstvo riadnym a čestným spôsobom sa ziskáva,nič 
nie je užitočnejšie nad baníctvo a hutníctvo“  Georgius Agricola 
                                                                                                                                                                              

Baníctvo sa zrodilo v hlbokom dávnoveku so vznikom ľudskej spoločnosti 
a rozvíjalo sa v tesnej spojitosti s jeho sociálno-ekonomickou štruktúrou na báze 
zdokonaľovania výrobných nástrojov. 

S rozvojom baníctva rastie aj počet široko používaných úžitkových nerastov : 
k nerudným mineralogickým surovinám doby kamennej pribúdajú v 7.-5. tisícročí pred 
n.l. rudy farebných kovov (medi,zlata,cínu a antímonu),v 9.-8.storočiach pred n.l. železné 
rudy,v antickej dobe astredoveku- palivo (nafta a uhlie) a v 20.storočí n.l. radioaktívne 
rudy. 

Baníctvo v súčasnosti je gigantická oblasť priemyslu,zabezpečujúca viac ako 70 
% všetkých potrieb spoločnosti v surovinách. 
                      
2. Krátka charakteristika závodu Rudňany 
 

Banícka činnosť na ložisku sa takmer do l9.storočia zameriavala skoro výlučne  
na ťažbu medených strieborných, ortuťových rúd a železné rudy i baryt sa 
ponechávaliv bani,alebo sypali na odval. 

Rok l874 znamená prelom v skladbe dobývania, kedy sa začalo dobývanie 
železných sideritových rúd.Pre zvýšenie obsahu železa na závode sa používali všetky 
spôsoby tepelnej úpravy železných rúd – oxidačné praženie,aglomerácia a magnetizačné 
praženie. 

Rudňanská ruda je komplexná pomerne zložitého mineralogického a 
technologického charakteru.Okrem sideritu ako hlavného minerálu obsahuje ešte baryt 
a sulfidické minerály s obsahom Cu,Hg,Sb,Bi,As,Ag a iné.Rudňanské ložisko obsahuje 
33 prvkov. 
 
3. Využívanie nerastných surovín v Rudňanoch do výstavby Starého priemyselného 
závodu 
 

Úprava rubaniny pozostávala z ručného preberania v bani na tetraedritovú 
a chalkopyritovu rudu a tie sa delili na kusovú a drobnú frakciu. Kusová sa na povrchu 
vyklepávala a preberala na striebornú a medenú rudu. Drobná ruda sa drvila  v stupách 
a ručne sa rozdružovala na sitách pomocou vody,ktoré mali oká štvorakej veľkosti (v 
rozmedzi 2,2 až l0,3 mm).Ruda s obsahom striebra,medi,ortute a antimónu sa zhutňovala 
v erárnych hutách v Starej Vode, Smolníku a od roku l848 do roku l897 v Štefanskej   
Hute pri Kluknave                     
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Najstaršími mechanickými zariadeniami,kde sa rudy drvili,triedili a rozdružovali 
boli stupy,trediace žľaby a splavy.V Rudňanoch sa stupy spomínajú v záznamoch 
údeľových listín,keď sa spomínajú dve stupovne pri ústi štôlne Terézia a Pauli. 

S rozvojom ťažby železných rúd vznikla potreba rozšírenia úpravarenského 
procesu.Pri štôlni Jozef boli vybudované prvé pražiace pece,ktoré mali objem približne 
25 m3.Ako palivo používali drevné uhlie a neskoršie čierne uhlie a koks.Pece pracovali 
prirodzeným ťahom neskôr sa prešlo na umelé odsávanie plynov pomocou exhaustorov. 

Po zastavení prevádzky v Štefanskej Hute roku l897 bola vybudovaná pri štôlni 
Jozef aj prvá ortuťovňa,ktorá pracovala až do roku l927. 
 
4. Úprava rúd na Starom priemyselnom závode

 
Rok 1874 znamená prelom v skladbe dobývania, kedy sa začalo dobývanie 

železných sideritových rúd. Rozvoj ťažby súvisí najmä s výstavbou Košicko-
bohuminskej železnice v roku 1873. Dodávky smerovali najmä na Ostravsko. 

Najväčší rozvoj ťažby a úpravy rúd však nastal po odkúpení rudňanskych baní 
Banskou a hutníckou spoločnosťou z Vitkovíc v roku 1895. 
 
4.1. Suchá úprava rúd 
 
4.1.1. Triedenie a ručné preberanie 
 

Vitkovice v roku 1905 získali povolenie využívať rudňansky potok a jeho prítoky 
pre triediareň a pražiareň rudy, ktorú postavili v blízkosti ústia štôlne Rochus. Postupne 
vybudovali úpravarenský komplex na Zabíjanci, známy pod názvom Starý priemyselný 
závod. Pôvodná kapacita úpravne nepostačovala, preto v roku 1926 bola postavená nová 
o kapacite 600 kt a slúžila do roku 1965. 

Vyťažená ruda sa v banských vozíkoch po dedičnej štôlni Rochus dopravovala 
k šikmému výťahu systému Zurstrassen a vybaveným ťažným vozíkom s obsahom 5 ton 
do výšky 32m do triediarne. 

Na úpravni sa ruda triedila do 5 frakcií: +110 mm, 110-40 mm, 40-25 mm, 25-10 
mm, 10-0 mm. 

Rúbanina frakcií nad 40 mm sa na preberacích pásoch typu Rubin (3 kusy) 
v miernom rozsahu vyklepávala a ručne preberala. Ruda s viacerými minerálmi sa drvila 
v čeľusťovom drviči a vracala späť na nové triedenie a ručne preberanie. Produkty 
úpravy boli nasledovné : železná ruda – výnos 94 % (35 % - 38 % Fe), baryt I. -0,1 % 
(92,5 % BaSO4), baryt II. -1,8 % (77,3 % BaSO4), tetraedrit a chalkopyrit – 0,02 % (10 – 
11 % Cu), siderit – 0,08 % (41 – 42 % Fe), hlušina – 4 % (8 – 10 % Fe). 
 
4.1.2. Úprava ferrobarytov 
 

Na Triediarni sa, ako sme už spomínali, vyberal baryt. Baryt s obsahom nad 90 % 
BaSO4 sa vyberal v rokoch 1950-1963. Celkove sa vybralo 8 140 ton. 

Ferrobaryty, resp. baryt pod 90 % BaSO4 sa priamo expedovali. Celkové bolo 
vyrobených 219 029 ton. 
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V roku 1955 bola schválená elektromagnetická úprava barytu pomocou 
magnetických rozdružovačov typu Kaldrovitsch so silným, magnetickým  poľom. Ročná 
kapacita 26 500 ton. 

Príprava barytu na elektromagnetické rozdružovanie pozostávala z rozomletia na 
zrnitosť 0,5 -2,0 mm. 

Od začiatku roku 1958 sa zmenil výrobný program, pričom odpadlo separovanie 
barytu do 3 mm ako najväčšieho zdroja prašnosti. 

V roku 1959 bola skúšobná prevádzka rozdružovania na sádzačkách. Výsledky 
boli neefektívne a tým sa s prevádzkou ukončilo. 

V závode Slovinky sa spracoval rudňanský ferrobaryt mletím (TM 20) – 5mm, 
elektromagnetickým rozdražovaním (MSM - 5), kde sa získal Fe – koncentrát a po 
flotácii nemagnetického podielu barytový koncentrát. Vsádzka 57 % BaSO4 a koncentrát 
93 %. BasO4.Výroba 60 278 ton. 
 
4.2. Tepelná úprava železných rúd 
  

V Rudňanoch sa používali skoro všetky spôsoby tepelnej úpravy železných rúd – 
oxidačné praženie, magnetizačné praženie a aglomerácia. 
 
4.2.1. Praženie 
 

Praženie ako úpravnícky spôsob je jedným z najstarších spôsobov úpravy 
úžitkových nerastov vôbec a najmä železných rúd. 
 
4.2.1.1. Oxidačné praženie 
 

Praženie rudňanskych sideritových rúd sa pravdepodobne začalo 
v Markušovciach, pracovalo s prirodzeným ťahom.  

Samotná pražiareň v Rudňanoch bola postavená v rokoch 1896 – 1897. Pece boli 
tiež otvorené a s prirodzeným ťahom. Už v roku 1898 ich vystrojili poklopmi 
a odsávacím parným nepriamym podtlakovým zariadením na princípe ejektoru nie pre 
zvýšenie kapacity pecí, ale hlavne preto, aby voľne unikajúce škodlivé plyny s obsahom 
síry a ortute veľmi neohrozovali zdravie pracujúcich, neznečisťovali ovzdušie 
a nespôsobovali veľké škody v okolitých lesoch a poliach 

Pražiareň bola postupne rozšírená na 56 pecí, ktoré mali tvar dvojkužeľa. Objem 
pece 26,3 m3. Odsávanie plynov spoločné exhaustormi.  
V roku 1932 boli postavené nové pece, vymurované šamotovými tehlami. Každá pec bola 
vybavená vlastným exhaustorom. Nové pece pojali vsádzku 130 t (25 – 40 mm a 40 – 
110 mm). Prach z potrubia pred premývacími vežami a kal z usadzovacích nádrží sa 
ďalej spracovali na ortuťovni. Pri pražení ako palivo slúžilo drevné uhlie, neskôr uhlie 
a koks. Na utesnenie poklop sa zasypal rudou triedy 0 – 10 mm. 
 

V roku 1943 boli postavené tri pece a štvrtá v päťdesiatych rokoch. Objem 68 m3. 
 

Kvalita vsádzky do pražiarne sa pohybovala v rozmedzí: Fe 34,88 – 37,27 % 
a SiO2 7,73 až 9,29 %. 
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 Základné ukazovatele prevádzky pražiarne sú uvedené v tab. č. 1. 
 
Tab. 1. Základné ukazovatele prevádzky pražiarne 
 
Ukazovateľ                                                 Merná                                      Hodnota 
                                                                  jednotka                     malé pece       veľké  pece 
 
Objem pece                                       (m3)                                  52                    68  
Zrnitosť : rudy                                     (mm)                              40 – 250         25 - 250 
                 koksu                                 (mm)                              0 – 25              0 – 25 
                 praženej rudy                     (mm)                              0 – 250            0 – 250    
Teplota praženia                                 (°C)                                   500 – 600 500 - 600 
Množstvo vzduchu na jednu pec        (m3 .h-1)                           2 880               3 800 
Merný výkon                                      (t .m-3 .24h)                     1,07 1,36 
 
Obsah v praženej rude : 
      Fe                                       (%)                          46, 29 – 49, 48      46,29 – 49,48 
      SiO2                                 (%)                            9, 6 – 12, 31         9,60 – 12,31 
      Mn  (%)                                    2,8             2,8 
      S sírniková  (%)                                    0,15    0,15 
      S celková (%)                                    0,6    0,6 
      P (%)                                    0,06    0,06 
Bazicita praženej rudy 
    CaO+MgO  -                                         0,4      0,4 
               SiO2+Al2O3
Spotreba na 1 t praženej rudy: 
      koksu (kg)  20     21 
      el. energie  (kWh)  3,6     4,1 
 
Celkove za obdobie  l898-l065 bolo vyrobených 7 908 858 ton praženej rudy. 
 
4.2.1.2. Magnetizačné praženie 
  

Magnetizačné praženie je tepelný spôsob úpravy, pri ktorom sa slabomagnetické 
železné rudy- siderit –menia na silomagnetické, ako sú oxid železnato železitý (Fe3O4) 
alebo gama oxid železitý (Fe2O3). Po tejto premene je už možno uskutočniť úpravu 
praženej rudy magnetickým rozdružovaním v nízkointenzitnom magnetickom poli. 
Pre zavedenie magnetizačného praženia v Rudňanoch jemnej rudy z triediarne o zrnitosti 
0 – 25 mm bola použitá rotačná pec, na ktorej doteraz (1925 - 1926) sa vyrábal 
aglomerát. Väčšia časť zariadenia bola rekonštruovaná v súlade s požiadavkou novej 
technológie a vybudované oddelenie drvenia a nízkointenzitného elektromagnetického 
rozdružovania praženca. 

Zavedenie magnetizačného praženia v roku 1957 vytvorilo podmienky 
komplexnej úpravy rudy a získať spolu s koncentrátom železa aj koncentráty medi 
a barytu (posledné dva získavané mimo závod z nemagnetického podielu) a ortuť sa 
získavala z prachov a kalov odprašovania a prepierania odpadných plynov 
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magnetizačného praženia. Fe – koncentrát bol po železných hrudkách najbohatšou 
kovonosnou vsádzkou pre československé huty (s výnimkou niektorých dovážaných rúd). 
 
Lineárna technologická schéma magnetizačného praženia je uvedená na obr. 1. 
 

 
  

Magnetizačné praženie sa uskutočňovalo v rotačnej peci o priemere 2,1 m a dľžky    
52 m. Pec bola vymurovaná šamotovými tehlami a pri vstupe rudy do pece liatinovými 
a neskoršie čadicovými platňami. Životnosť výmurovky kolísala v rozmedzí 1,5 – 2 roky. 
Pec dodala firma Smith z Kodane. 

Pri pražení sa používalo centrálne protiprúdove vykurovanie. Na začiatku 
prevádzky sa používal uhoľný prach a od roku 1959 ťažký vykurovací olej – mazut. 
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Chladenie praženca sa uskutočňovalo v bubnovom chladiči o priemere 2,1 m 
a dľžke 16 m pri dávkovaní vody priamo do chladiča aj na jeho plášť. Praženec sa 
ochladzoval na teplotu 90 – 100°C. Výpadová časť chladiča (na dľžke 2 m) bola vlastne 
bubnový triedič s priemerom otvorov 8 mm. Podroštný produkt sa podával priamo na 
suché elektromagnetické rozdružovače a nadroštový produkt sa drvil v kladivovom drviči 
(na začiatku prevádzky valcový drvič) na zrnitosť pod 8 mm. 

Fe – koncentrát sa expedoval do hút a nemagnetický podiel na úpravu mimo 
závod za účelom získania barytového a medeného koncentrátu. Kvalita vsádzky do 
rotačnej pece sa pohybovala v rozmedzí 29,67 do 33,67 % Fe a 9,7 až 13,69 SiO2. 
 Základné ukazovatele prevádzky magnetizačného praženia sú uvedené v tab. 2. 
 Po vybudovaní Nového priemyselného závodu (NPZ) bola upravovaná železná 
ruda zo závodu ŽB Nižná Slaná. 
 
4.2.2. Aglomerácia  
  

Aglomerovanie je hlavným spôsobom skusovania železných rúd. V našom 
prípade okrem skusovania malo aj funkciu obohacovacieho pochodu. Z troch spôsobov 
spekania drobnej rudy sa v Rudňanoch používali dva a to v rotačnej peci a presávacím 
spôsobom na Greenwaltových panvách s pretržitou činnosťou. 
 
4.2.2.1. Aglomerácia v rotačnej peci 
  

V roku 1925 bolo dané do prevádzky aglomerovanie v rotačnej peci, ktoré bolo 
definitívne odstavené v roku 1956. 
 
Tab. 2. Základné ukazovatele prevádzky magnetizačného praženia  
 
Ukazovateľ      Merná                                                      Hodnota                              
                                                                  jednotka                                                                               
  
Rozmery pece : priemer  (m)                                                               2,1 
    dĺžka                       (m)                                                             52,0 
    užitočný objem  (m3)                                                         180,0 
Počet pecí  (ks)                                                                 1 
Zrnitosť : rudy  (mm)                                                        0 - 25 
     koncentrátu    (mm)                                                        0 - 10 
Teplota : praženia  (°C)                                                    780 - 800  
     spalín  (°C)                                                    250 - 280 
Merný výkon pece  (t.m-3.24h)      3,15 
Obsah v koncentráte : Fe  (%)       47,65 – 53,12 
     SiO2  (%)  4,97 – 9,91 
     Mn  (%)  2,75 – 2,97 
     S sírniková  (%)              0,8 
     S celková  (%)      0,97 
     P  (%)     0,05 
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Bazicita CaO+Mg                 
   SiO2+Al2O3                               -                                                                   0.45   
 
Spotreba na 1 t vsádzky: 
ťažkého vykurovacieho oleja   (kg)   28,0 
el. energie   (kWh) 10,65 
vody   (m3)   1,5 
 

Rotačná pec mala rozmery ako sme spomínali vyššie pri magnetizačnom pražení. 
Pred výstupným koncom rotačná pec mala priemer 3 100 mm a krk pece 2 060 mm. 
Zväčšeným priemerom pece bol vytvorený tzv. bubon za účelom zamedzenia vytvárania 
nálepov v pásme vysokých teplôt. Objem pece bol 212 m3. Nálepy sťažovali proces 
spekania. Pri tomto spôsobe sa do vsádzky nepridávalo palivo, lebo potrebné teplo sa 
získavalo spaľovaním práškového uhlia vo vnútri pece pomocou horáku. Uhlie pred 
podávaním do pece sa sušilo a mlelo na požadovanú zrnitosť. Ruda sa otáčaním pece 
posúvala po sklone proti prúdu horucích plynov. Aglomerát sa chladil v bubnovom 
chladiči o priemere 2,1 m a dľžky 16 m. 

Vyrobený aglomerát bol dosť hutný, takže jeho redukčná schopnosť vo vysokej 
peci bola horšia ako aglomerátu vyrobeného presávacím spôsobom. 

Ďalšou nevýhodou tohto spôsobu aglomerovania bolo aj veľké množstvo 
vynášaného prachu z pece a zachytený prach v prašnej komore bol balastom, lebo bol 
opäť závažaný do pece. 

Na skrápanie plynov boli vybudované dve 15 m vysoké kondenzačné veže so 
štvormetrovým dolným priemerom. Veže slúžili jednak na kondenzáciu ešte 
nekondenzovanej ortute, neutralizáciou kysličníka síričitého a zachytenie prachu vo 
forme kalu, ktorý stekal do usadzovacích nádrží. Veže v dolnej časti boli naložené 
vápencom, slúžiacim na neutralizáciu. 

Pri tomto spôsobe aglomerovania bola vysoká spotreba paliva, až 1,5 krát vyššia 
ako pri spekaní presávacím spôsobom. 
            Priemerná ročná výroba aglomerátu činila 35 kt. 
 
4.2.2.2. Aglomerácia na Greenwaltových panvách 
 

Výstavba aglomerácie sa realizovala etapovite v rokoch 1937 až 1938 a 1940 – 
1942. Tu sa aglomerovala ruda o zrnitosti 0 – 15 mm. Ako palivo sa používal koks, 
primiešavaný do vsádzky a ľahký vykurovací olej na zapálenie aglomeračnej zmesi. 

Výroba aglomerátu bola pretržitá a doba potrebná pre aglomerovanie jednej 
náplne pánve bola nasledovná: plnenie 1,5 min., spekanie 26 až 30 min., vyklápanie 2,5 
min., spolu 30 až 34 minút. 

Po vyklopení aglomerát sa podrobil drveniu v ostnovalcovom drviči, potom sa 
triedil na triedy: 0 – 5 mm – vratný aglomerát, 5 – 15 mm podložka na rošt 
aglommeračnej panvy a 15 – 150 mm aglomerát. Aglomerát sa vozikom a článkovým 
pásom rozvážal na rampu, kde sa chladil vzduchom. 
  
 Technologická schéma aglomerácie na Greenwaltových panvách je uvedená na 
 obr. 2.  
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 Základné ukazovatele prevádzky aglomerácie sú v tab. 3. 
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Tab. 3. Základné ukazovatele prevádzky aglomerácie na Greenwaltových panvách 
 
Ukazovateľ                                                   Merná                                                Hodnota 
                                                                     jednotka 
 
Rozmery panve : dĺžka       (m) 3,68 
       šírka       (m) 2,05 
       plocha      (m2) 7,5 
       objem      (m3) 3,0 
Počet panvy       (ks) 2 
Výška vrstvy zmesi       (m) 0,4 
Zrnitosť: rudy      (mm) 0 - 15 
    koksu      (mm) 0 - 10 
    vratného aglomerátu      (mm) 0 - 5 
       podložky      (mm) 5 - 15 
    aglomerátu       (mm) 0 - 125 
Teplota aglomerovania      (°C)                                              1000 - 1200 
Množstvo vzduchu (m3.m-2.min.) 37,4 
Merný výkon (t.m-2.24h)                                    15,76 – 17,92 
Obsah v aglomeráte : Fe       (%)                                             43,6 – 45,6 
   Mn            (%)   2,35 
   SiO2       (%)                                             13,3 – 16,7 
   S sírniková       (%)   0,2 
   S celková       (%)   0,6 
   P       (%)   0,04 
Bazicita aglomerátu        -   0,3 
 
Spotreba na 1 t aglomerátu: 
  koksu       (kg) 95 
  vykurovacieho oleja      (kg) 3,15 
  el. energie      (kWh) 23,24 
  vody      (m3) 0,87 
 
 

Splodiny horenia prechádzali cez cyklóny a potom do potrubia, kde sa ešte tiež 
usadzoval prach, ďalej postupovali do premývacích veží obdobne ako u predošlých 
spôsobov tepelnej úpravy. Zachytený prach a kal sa spracovával na ortuťovni, kde sa 
vyrábala kovová ortuť. 

Prach z cyklónov sa vracal ako vsádzka do aglomeračného procesu. 
  
Výroba aglomerátu na SPZ bola 1 726 267 t, vrátane aglomerátu z rotačnej peci. 
 
 Kvalita vsádzky v ročných priemeroch bola nasledovná: Fe – 31,63 – 33,36 %, 
a SiO2 – 9,88 – 12,2 %. 
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4.3. Ortuťovňa 
 

Ortuť na ložisku sa vyskytuje ako ortuťový tetraedrit – spekularit, ďalej vo forme 
rumelky i rýdzeho kovu. Obsahy sú nízke 0,01 až 0,03 % Hg. Lokálne sa vyskytli až nad 
1 %. 

Získavania ortuti v závode v Rudňanoch sa datuje od roku 1898. Prvá ortuťovňa 
bola postavená v blízkosti štôlne Jozef. Zvyšky tohto objektu sú viditeľné aj v súčasnosti. 
Išlo o výrobu ortute v peciach typu Čermák, aké sa používali aj v Idrii (terajšie 
Slovinsko). Odortuťované produkty s obsahom Cu, Sb, Ag, Fe boli zasielané do 
Vitkovických železiarní, kde sa ďalej spracovali. Pece boli zhotovené z plechu 
a vymurované obyčajnými tehlami. Ortuťovňa pracovala do roku 1927, kedy bola časť 
zariadenia demontovaná, dve sušiace pece a dva mlyny na štupy boli premiestnené do 
dolnej ortuťovne, postavenej pri pražiacich peciach na Zabíjanci.  

Tetraedritové rudy zvlášť vyberané z rúbaniny sa spracovali v rotačnej peci 
v dolnej ortuťovni. 

Ortuťovňu tvorilo zariadenie s rotačnou pecou (druha daná do prevádzky v roku 
1956), sušiacou pecou s mechanickým prehrebovaním a dva mlyny. Ortuťovňa prešla 
rôznymi rekonštrukciami (druhá rotačná pec, rozšírenie kondenzácie, vytesňovanie 
v elelektrických vákuových peciach). 

Prach a kal sa zmiešal s páleným vápnom a pražil v rotačných peciach (600 ,°C) 
a ortuť kondenzovala v kondenzačných vežiach. Ortuť zo štupy (kal po kondenzácii) sa 
vytesňovala na šnekovom miešadle a v posledných rokoch prevádzky ortuťovne 
v elektrických etážových vákuových peciach (družiciach). V ortuťovni sa vyrábala 
technicky čistá ortuť (99,99 % Hg). Ročná výroba ortute činila 23,1 – 92,4 t (1939). 
Ortuť sa plnila do oceľových fliaš o hmotnosti 34,5 kg. 

Z množstva ortuti obsiahnutej v surovej rude sa získali len zlomky, straty 
predstavovali pri pražiacich peciach cca 42 % a pri spekacích panvách 68 %. 

Ako pomocné suroviny na výrobu ortuti sa používali:drevo (neskôr motorová 
nafta) ako palivo pre rotačné pece, sirník sodný (Na2S) na zrážanie rozpustnej  ortuti na 
HgS, vápenec (CaCO3) pálené vápno (CaO) ako prísada ku kalom. 

Ako sme už spomínali, celý pochod výroby kovovej ortuti na SPZ sa skladal z dvoch 
cyklov: 

1. Získavanie ortuťových prachov a kalov na agregátoch tepelnej úpravý rúd 
(pražiace pece, rotačná pec a Greenwaltové panve). 

2. Spracovanie prachov a kalov na ortuťovni. 
 

Výroba ortuti na Hornej ortuťovvni v období 1898 – 1926 bola 1 644 503 kg.            
V  ortuťovni na SPZ bola celková výroba za obdobie 1927 – 1969 853 056 kg. Celkove 
sa vyrobilo 2 497 559 kg ortute. 
 
5. Úprava rúd a spracovania koncentrátov na NPZ 
 
5.1. Úprava rúd 

Na úpravni bola zavedená magneticko-flotačná technológia. Pôvodná technológia 
úpravy komplexnej rudy (sideritovej + ferrobarytovej v pomere 4:1) uvažovala 
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s homogenizáciou vsádzky na skládke po jej rozdrvení (-60 mm) v kladivových drvičoch 
(KD-150 -2ks). 

Pre problémy riadenia technologického procesu sa upustilo od homogenizácie 
a pristúpilo k separátnemu vsádzaniu sideritovej a ferrobarytovej rubaniny. Technológia 
úpravy bola nasledovná: triedenie na vibračnom osievadle (6 mm) – nadsitné mletie 
v tyčových mlynoch (TM-27 – 2ks) po spojení s podsitným – rozdružovanie na 
vysokointenzitných elektromagnetických rozdružovačoch (základné – 2-MSM-5 – 42ks 
a kontrolné MSB – 600  -  42 ks), intenzita magnetického poľa: základné – 0,6 T, 
kontrolné – 0,7 T. 

Flotáciou magnetického podielu sa získal sírnikový koncentrát a komorový 
produkt bol vlastne Fe – koncentrát. Nemagnetický podiel sa upravoval nasledovne: 
flotácia sirníkov, potom flotácia barytu a komorový produkt – odpad úpravne. 
 Odvodňovanie koncentrátov bolo v zahusťovačoch (Fe a BaSO4 – priemer 10 m 
a sirníky 5 m) a bubnových vákuových filtroch (Fe a BaSO4 – 24 KT 40 a 30 m2), 
u sírnikov 20 KT a 9,4 m2.  

Základné ukazovatele flotácie sírnikov sú uvedené v tab.4. 
  

Modernizácia úpravne sa vykonala u drvenia, kde boli vybudované samostatné 
drviarne pre sideritovú a ferrobarytovú rudu. Drvenie bolo v dvoch stupňoch : čelusťové 
drviče – V82N a kužeľové drviče – DKT 900. 
 Ďalej bola zabudovaná predúprava sideritovej rúbaniny v ťažkých suspenzíách 
(zaťažkávadlo ferosilícium). 
 Mechanické flotačné prístroje FM – 2,8 (Mechanobr) a MS – 0,6 boli nahradené 
pneumomechanickými typu DAVY – S – 6 (6 m3) pre flotáciu barytu a DAVY – S – 2,8 
a DAVY – S – 0,75 pre flotáciu sírnikov.  
 Do technologickej schémy úpravne bola zabudovaná linka vysokointenzitného 
elektromagnetického kalového rozdružovania s rozdružovačmi VMS – 100 (2 ks), VMS 
– 50 (1 ks) a 6 ERM – 35 (1 ks). Týmto bolo odstavené zrnité elektromagnetické 
rozdružovanie – február 1987, od tejto doby považujeme začiatok 3. etapy úpravy rudy. 
Intenzita magnetického poľa 0,8 T. 
 V auguste 1991 boli magnetické rozdružovače typu VMS zamenené 
rozdružovačom typu 6 ERM – 35 (1 ks). Týmto opatrením sa dosiahli lepšie technicko- 
technologické parametre výroby Fe – koncentrátu (Fe až 38 %) a zvýšila sa prevádzková 
spoľahlivosť. 
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Tab. 4. : Základné ukazovatele sírnikovej flotácie 
 
Ukazovateľ                            Merná                                                 Hodnota 
   jednot.                        pôvod. techn.                    inov.techn.                         
                                                                               mag.       nemag.           sid.           baryt. 
                                                                            podiel       podiel              ruda            rúb. 
zrnitosť rudy -0,075 mm,%        65    60             65  55-60 
hustota podania 
do flot.   g.1-1            700   750            700  750 
počet flot. Prístr.: 
základná flotácia                    FM – 2,8        10   16                                                
                                               DAVY-S-2,8          -                -            6   2 
kontrolná flotácia                   FM – 2,8                  8            8 
                                               DAVY-S-2,8            -            -          24      8 
prečistná flotácia                   MS – 0,6                  4                 16 
                                               DAVY-S-0,75         -            -                   4 
doba flotácie            min.                        32                40               25   25 
prostr. V zákl. flot.   pH                            7            7               7,5   7,5 
spotr. Flotač. Rea- 
gencií na 1 t vs.: 
zberač-etylxantoge – 
nát draselný    g.t-1                                 50 
HDE    g.t-1                                  -                           30 1´

penič – pine – oil –  
Aroma    g.t-1                                  55 
PEG – 600    g.t-1                                   -                                    45 2´

modifikátor –H2SO4    g.t-1                                600   
 
1) od r. 1983 
2) od r. 1976 
 
 
              Lineárna technologická schéma úpravarenského komplexu je uvedená na obr. 3. 
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Priemerná ročná výroba sírnikového koncentrátu – tetraedritového bola do 7,0 kt. 
bola vsádzkou pre ortuťovňu.  

Barytové drte (0 – 6 mm) sa vyrábali na sádzačke a zrnitosti 6 – 30 mm 
odtriedením z ferrobarytovej vsádzky. V súčastnosti výroba drtí je iba triedením. Ročná 
produkcia (oboch tried) sa pohybovala od 3 do 6 kt. 

Flotačným spôsobom sa vyrábal barytový koncentrát flotanový  redukčný (95 – 
96 % BaSO4) v množstve 40 – 60 kt. 

Časť flotovaného barytového koncentrátu sa zošľachťovávala pomocou desorbcie 
a tak sa získal baryt zbavený flotačných reagencií.  
Táto linka je mimo prevádzky od roku 1993. 
 Zvýšenie výťažnosti môžeme pripísať zlepšeniu homogenizácie, priamemu 
vsádzaniu do guľových mlynov, zmene reagenčného režimu (OMC - 199), zmene 
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zrnitosti mletia (hrubšie mletie), stabilite pH vody 8,5 – 9 čím sa znížili straty barytového 
koncentrátu zo zahusťovačov a neprevádzkovaním bielej linky. 
  
               Základné ukazovatele flotácie barytu sú uvedené v tab. 5. 
 
Tab. 5: Základné ukazovatele flotácie barytu 
 
Ukazovateľ                                     Merná       Hodnota 
 jednotka                                    pôvodná        inovovaná  
                                                                                                          technol. technol. 
zrnitosť rudy                                   -0,075 mm, % 65  55-60 
hustota podania do flot.                  g.1- 1                                          750   750 
počet flot. prístrojov: 
základná flotácia FM – 2,8  20  
 DAVY-S-6  12 
kontrolná flotáci FM-2,8                                       20 
  DAVY-S-6  12 
I.prečistná flotácia FM-2,8                                        8 
 DAVY-S-6 8 
II. prečistná flotácia FM-2,8                                        6 
 DAVY-S-2,8  10 
doba flotácie min.                                            43  50 
prostredie v zákl.flot. pH                                               7   9 
spotreba flotačných  
reagencií na 1 t vs.: 
zberač-syntapon CP pasta g. t-1                                           1 300      - 
         oxidovaný petrolej g. t-1                                            1 300      - 
         kyselina repková g. t-1                                           1 320 1´

         kyselina olejová g. t-1                                           1 200 2´   1 300- 
   1 500 
         OMC – 199                                                                                   -      800 
depresor – vodné sklo  g. t-1                2 345   2 500 
 

Ďalšie zušľachťovanie je na barytovej mlynici, kde sa vsádzka suší, rozomieľa 
v kyvadlovom mlyne (typ Raymond) na požadovanú jemnosť (6 400 – 16 000 ok.cm -2) 
a automaticky plní do vriec. Ročná produkcia je v priemere 14 kt rôznych druhov barytov 
aj zrnitostí. 

Od r. 1968 do sept. 1991 sa kampaňovite upravovala chalkopyritová ruda (0,75 % 
Cu) z ložiska Nová Štôlňa. V súčastnosti je zlikvidovaná. Získaval sa Cu koncentrát 
chalkopyritový o obsahu 18 – 22 % Cu v priemernom ročnom množstve 600 t 
a vyťažnosti 85 %. 
 
5.2. Aglomerácia na aglomeračnom páse 
 

Sideritový koncentrát sa od r. 1964 do mája 1993 skusoval aglomerovaním na 
aglomeračnom páse, projektovaný merný výkon 22,2 t.m-2.24 h. 
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Na začiatku bol dosahovaný pomerne nízky výkon (cca 40 % oproti projektu) a na 
jeho zvýšenie realizovali sa opatrenia rázu technického, technologického až zavedenie 
technológie výroby tzv. intenzifikovaného aglomerátu. Technologická schéma bývalej 
výroby aglomerátu je na obr.4 

 

 
 

 Základné ukazovatele aglomerácie NZP sú uvedené v tab.6. 
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Tab. 6: Základné ukazovatele aglomerácie NPZ 
 
Ukazovateľ                                                           Merná jedn.                                Hodnota                                
rozmery aglomeračného pásu:  
 dĺžka          m                                          30,0  
 šírka                                m 2,5 
 odsávacia plocha                                 m2 75,0 
počet aglomeračných pásov                                 ks  1 
výška vrstvy zmesi na aglovozíku                                    m                                          0,28 
zrnitosť: 
          Fe-konc.                                 mm     65%-0,075  
          aglorudy                                 mm               0-10 
          iných rúd                                 mm               0-25 
          koksu                                 mm                0-3 
          vápna                                 mm     90 % pod 3 
          vrátneho aglomerátu                                mm                 0-8 
          podložky                                mm                 8-20 
          aglomerátu                                mm               8-125 
teplota aglomerovania                             °C        1000-l200  
množstvo presávaného vzduchu                              m3.m-2. min 91,1 
priemerný merný výkon               t.m-2.24 hod 10,0 
obsah v aglomeráte: 
 Fe                                                                         %                                 44,04-52,47 
 SiO2                              % 9,49-20,85 
 Mn                              %       1,9-2,4 
 S sírniková                              %            0,15 
 S celková                               %            0,43 
 P                               %            0,04 
bazicita aglomerátu CaO+MgO 
                                SiO2+Al2O3                          –               0,71 
spotreba na 1 t aglomerátu: 
 koksu                      kg         152,0 
 vykurovacieho oleja                     kg          12,55 
 vápna                      kg          52,9 
 el. energie                   kWh          92,91 
 vody                    m3            2,08 
   
 Ročná výroba bez vsádzania cudzích rúd bola 192,3 kt o kvalite 50,25 % Fe 
a 12,5 % SiO2 z  Fe – koncentrátu – 35,24 % a 8,6 % SiO2 merný výkon 9,68 t.m-2.24 h 
v r. 1965. 
 Od r. 1966 sa vsádzali cudzie rudy, najmä agloruda, ich podiel: 23,4 – 41,06 %. 
Vápno ako intenzifikačná prísada sa pridávala od r. 1968 (0,74 – 2,28 %). Merný výkon 
11,31 – 17,36 t.m-2.24 h (posledný pri 34,42 % cudzích kusových vsádzkach a 1,94 % 
vápna). Ročná výroba aglomerátu 244,5 kt – 370,7 kt. 
 Problém spekania sideritového koncentrátu je v jeho jemnosti a mineralogickom 
zložení (karbonát). Aglomerovanie rúd flotačnej zrnitosti (65 % triedy 0,075 mm a cca 40 

 95



Baníctvo a geológia na Spiši – história, súčasnosť a perspektívy 
 

až 45 % - 0,04 mm) vo svetovom meradle je veľmi obmedzené a je vo väčšine prípadov 
nahradzované peletizáciou. 
 
5.3. Výroba ortute a Cu koncentrát praženého 
 

Pôvodne závod vyrábal ortuť výlučne z rudňanského sírnikového koncentrátu. 
Neskoršie aj zo sírnikového koncentrátu vyrábaného z rožňavskej rudy a tiež z Hg – 
koncentrátov z Rožňavy a Rudných baní závod Špania Dolina, okrem toho z rôznych 
odpadných surovín.  

Praženie sírnikového koncentrátu bolo v dvoch etážových peciach. 
Pôvodnú technológiu znázorňuje chod na etážovej peci č.2 (EP2). Pec opúšťajú 

dva materiálové prúdy – páry kovovej ortute a jemné podiely spracovaného koncentrátu 
po odprašení postupujú do kondenzačného systému, kde kondenzujú a vytvárajú štupu – 
ortuťový kal, z ktorého sa vo vytesňovacích strojoch získava ortuť a druhý prúd – Cu 
koncentrát pražený. Tento pri nízkom obsahu Sb sa expeduje a pri vyššom obsahu Sb sa 
podrobuje sekundárnemu praženiu na linke praženia Cu – výpražkov (obr.6). 

Inovovaná technológia výroby ortute a Cu koncentrátu praženého s nízkym 
obsahom antimónu je znázornená etážovou pecou č. 1 (EP1) a rotačnou pecou. Touto 
technológiou dvojstupňového praženia sa prevádzkovalo od polovice roku 1991 (obr.5). 
 
Vsádzka do procesu pozostávala z týchto komponentov:  
Sírnikový koncentrát (80 %), kremičitý piesok (14 %), piliny a štiepky (4 %) a koks (2 
%). 
 Podstata technológie bola, že pridaním redukovadiel do vsádzky sa vytvorí 
redukčná mikroatmosféra, bolo zabezpečené predĺženie doby praženia pri kontinuálnoom 
pohybe vsádzky a pri dodržiavaní požadovaných teplôt v procese praženia. 

Inovovanou technológiou došlo k rapídnemu zníženiu technologického paliva 
(motorovej nafty) až štyrikrát a hlavne zabezpečil sa odbytuschopný Cu – produkt (Cu – 
koncentrát pražený). Základné technicko-technologické ukazovatele sú uvedené v tab. 7 
(vyššie obsahy Sb a Ag – konc. z Rožňavy). 

Na základe pokusov bola vybudovaná kontinuálna linka praženia KOPRA, ktorá 
riešila okrem technológie aj zlepšenie lokálnej hygieny a zneškodňovanie emisií. Hoci sa 
dosiahli čiastkové dobré výsledky spracovania sírnikových koncentrátov, naproti tomu 
došlo k zvýšeniu spotreby el. energie na 1 tonu vsádzky. Zmenou cien ortute a Cu 
koncentrátu prevádzka ortuťovne z ekonomického hľadiska bola odstavená. 
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Tab.7: Základné ukazovatele Ortuťovne 
 
Ukazovateľ                                       Merná                                          Hodnota 
  Jednotka                 pôvodná                  inovovaná 
                          technol.   
technol. 
rozmery pece: priemer m                       4,2                              4,2 
              počet etáži ks                     10,0                                10,0 
              užitočná plocha m2                  94,65                               94,65 
počet pecí ks                         1                                 1 
teplota: praženia                                        °C                 600-700                        600-700 
                spalín                                         °C                 400-450                        400-450 
                výpražkov                                  °C                     400                                500 
priemerný merný výkon t. m-2 . 24 h                 0,25                               0,15 
rozmery rotačnej pece: 
             priemer m                         -                            1,4/1,6 
             dĺžka m                         -                               18,0 
             užitoč. Objem m3                        -                               20,0 
teplota: praženia °C                         -                           680-730 
           spalín °C                                                          450-500 
           výpražkov °C                                                               500 
obsah v Cu konc. praženom: 
             Cu %                           20-22                        20-23 
             Sb %                            4-12                        2,0-4,0 
             Bi %                           0,2-0,3                     0,2-0,3 
             Hg %                          0,01-0,03                    0,01 
             Ag g.t-1                      500-2100                 600-2300 
spotreba na 1 t vsádzky: 
          kremičitý piesok kg                              - 140 
          piliny+štiepky kg                              - 40 
          koks kg                              - 20 
          motorová nafta kg                           170,1 41,9 
          el. energia kWh                       146,78 391,4  
 
  

Do riešenia tohto problému spracovania Cu konc. boli okrem našich výskumných 
ústavov, vysokých škôl a organizácií zapojené aj zahraničné organizácie a firmy. Aj tak 
nebola nájdená vhodná technológia vyzískania aspoň hlavných prvkov (Hg, Cu, Sb, Bi). 

Obsah Cu v praženom koncentráte, po výrobe ortute, je dostatočný na hutnícku 
výrobu medi, ale technológii vadí prítomnosť antimónu. Preto v závode sa vybudovala 
poloprevádzková linka chloridačného praženia (druhý stupeň praženia). Po pridaní 
NH4Cl ku Cu výpražkom ich homogenizácií a peletizácií sa pelety sušili, pražili 
v rotačnej peci, výsledkom bol Cu konc. chloridačne pražený, s obsahom Sb pod 1 % 
a antimónový úlet. Touto technológiou sa vyrábalo od roku 1979 do 10/ 1989.  
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Požiadavka hutníkov na zníženie škodlivín najmä antimónu a chlóru v Cu – 
produkte vyvolala, že od vyššie spomenutého termínu došlo ku zmene technológie 
praženia vyprážkov, ktorej lineárna technologická schéma je uvedená na obr. 6. 
 Vsádzka do procesu pozostávala z týchto komponentov:  
Cu koncentrát pražený (80 %), bentonit (2 %), drevené piliny a štiepky (15 %) a koks (3 
%). Táto sa homogenizovala, sušila a pražila v rotačnej peci a výsledkom bol Cu 
koncentrát pražený s obsahom antimónu do 1 % a antimónový úlet (40 % Sb). 
 Touto technológiou sa zabezpečil požadovaný obsah Sb v Cu – produkte, vylúčil 
obsah chlóru a najmä znížila spotreba technologického paliva na 1 t koncentrátu o 60 % 
oproti pôvodnej technológii. Základné ukazovatele linky praženia – Cu–výpražkov sú 
uvedené v tab. 8. 
 
Tab. 8: Základné ukazovatele linky praženia výpražkov 
 
Ukazovateľ                                                   Merná jedn.                                         Hodnota                               
rozmery rotačnej pece: 
 priemer          m 1,6 
 dĺžka                                                          m                                                   14,85 
 užitočný objem                                          m3                                                                        16,78 
teplota: praženia                                                   °C                                               750-800 
 spalín                                                       °C                                                   290 
 výpražkov                                                 °C                                                   390 
merný výkon pece                                         t.m-3 . 24 hod                                         0,84 
obsahy v Cu – konc. praženom 
 Cu                                                             %                                                   21,25 
 Sb                                                              %                                                   1,2-2,5 
 Bi                                                              %                                                   0,022 
 Hg                                                             %                                                   0,006 
 Ag                                                            g.t-1                                            600-2300 
spotreba na 1 t vsádzky:  
 mot. nafta                                                  kg                                                  62,7 
 el. energia                                               kWh                                                264,0 
 piliny+štiepky                                           kg 150
 bentonit                                            kg 20 
 koks          kg 30 
 
 
6. Súčasná situácia úpravy rúd 
 
 Vzhľadom na nepriaznivé výsledky v ekonomických ukazovateľoch závodu došlo 
k odstaveniu ťažby sideritov a ich úprave i výrobe aglomerátu a výroby ortute. 
 V súčastnosti závod sa zaoberá banskou činnosťou t.j. ťažbou barytovej suroviny 
a jej úpravou. Vyrába sa barytový koncentrát, ktorý sa domieľa na barytovej mlynici. 
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7. Záver 
 
 Môžeme konštatovať, že na závode Rudňany sa využívali podstatné spôsoby 
úpravy rúd: tepelné spôsoby – oxidačné a magnetizačné praženie, spekanie – v rotačnej 
peci, na panvách i aglomeračnom páse, pyromotalurgický spôsob výroby ortute a Cu 
koncentrátu, flotačno – magnetická úprava (zrnitá a kalová. To prispelo k zdokonaleniu 
techniky a technológie, ale v niektorých aspektov aj vedy. Rozvoj úpravy má prínos 
nielen pre závod, ale aj v oblasti slovenského baníctva a v niektorých prípadoch je 
ojedinelé vo svete. 
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História ťažby a geologického prieskumu mangánového ložiska 
Švábovce, Kišovce 

 
Ján Novotný 

Banská Štiavnica 
 
Úvod 

Mangánová ruda ťažená v oblasti Šváboviec a Kišoviec svojim obsahom mangánu 
14-20% sa z celosvetového hľadiska zaraďovala medzi menej významné ložiská. Vznikla 
vo vnútrokarpatskom paleogéne ako sedimentárne ložisko oxidicko-karbonátovej rudy.  
    

                  

 
1. Schematická geologická mapa s vyznačením výskytov Mn zrudnenia 

(Priechodská 1966)  
2. Geologický rez ložiskom 
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História baníctva mangánorudných baní Kišovce, Švábovce pred 2. svetovou vojnou 
 
1. Baňa Kišovce: 

Všetky banské oprávnenia prevzalo Vítkovické banské a hutné ťažiarstvo, ktoré 
vystupovalo od roku 1920. Organizačne bola baňa podriadená v správe banského závodu 
v Koterbachoch.  

Sloj sprístupňovala hlavná úpadnica dlhá 750 m, po ktorej zabezpečovala dopravu 
banských vozov pozemná lanovka s nekončeným lanom. Z hlavnej chodby – úpadnice 
boli vyrazené priečne chodby, z nich sa razili smerne, z ktorých sa porubovými chodbami 
rozdelilo ložisko na cca 20 m dlhé dobývacie bloky. Dobývalo sa pilierovaním so 
základkou. Vyťažená ruda sa dopravovala lanovkou na vzdialenosť 2,06 km na nákladnú 
stanicu Košisko-Bohuminskej dráhy v blízkosti železničnej zástavky Gánovce do huty vo 
Vítkoviciach. V rokoch 1918-1944 sa vyťažilo 1 034 800 ton rudy.  
 

Areál závodu Kišovce 
 

Povrchové dobývky 
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2. Baňa Švábovce : 
Intenzívnejšiu ťažbu zahájila od roku 1925 Banská a hutná úč. spol. Dobývalo sa 

pilierovaním na zaval. Ruda sa dopravovala ťažným strojom po dvojkoľajnej úpadnici 
dlhej 480m na povrch a odtiaľ vysutou lanovkou 780m na spoločnú železničnú vlečku 
s baňou Kišovce. Do druhej svetovej vojny sa vyťažilo 538,5 tis. ton rudy. Baňa 
podliehala pod závodnú správu v Máriahute.  
 

 

Spoločná vlečka pre bane Kišovce a Švábovce 
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Organizačné členenie a ťažba mangánorudných rúd v Kišovciach – Švábovciach po 
roku 1945 

Závody Kišovce, Švábovce po druhej svetovej vojne prešli viacerými 
organizačnými zmenami v otázkach ich začlenenia. V podstate boli to dva samostatné 
závody začlenené k podniku Železnorudné bane Spišská Nová Ves.  

K zásadnej organizačnej zmene došlo od 1. 1. 1950, keď mangánorudné bane 
v závodoch Švábovce, Kišovce boli od Železorudých baní odčlenené a zaradené do 
novovytvoreného podniku Mangánorudné bane n. p. najprv so sídlom vo Švábovciach 
a od roku 1954 v Poprade. V roku 1957 došlo k ďalšej zmene, keď Mangánorudné bane 
ako podnik zaniká a závody Švábovce a Kišovce boli znovu začlenené do podniku ŽB 
Sp. N. Ves, neskoršie už len ako jeden závod Švábovce.  

Vojnové udalosti postihli aj závody na ťažbu mangánových rúd v Kišovciach 
a Švábovciach. K obnove,niu ťažby a dodávok mangánovej rudy pre ostravské huty došlo 
až začiatkom novembra 1945, keď bola ukončená obnova vojnou poškodenej železničnej 
vlečky.  Súčasne so stále sa zvyšujúcou požiadavkou mangánovej rudy pre huty sa začína 
podstatne zvyšovať aj ťažba. K tomu prispela predovšetkým nová technológia dobývania 
bezzákladkové stenovanie, ktorú zaviedol Ing. Mikuláš Mráz. Touto metódou sa v čase 
sledovania počas konjuktúry vyťažilo 58-66% rudy, kým podiel chodby so širokým 
predkom činil 17-20% a bezzákladkovou dobierkou pilierov 17-22%.  

Výrazne sa zmenil charakter baníckej práce pri dobývaní, keď ručné namáhavé 
nakladanie rúbaniny do banských vozíkov bolo nahradené škrabákovými vratkami typu 
mangán1 a mangán2 a hlučné namáhavé vŕtanie pneumatickými kladivami, elektrickými 
omnoho výkonnejšími E158.  
 

 

Bezzákladkové stenovanie 
 
Postupný pokles ťažby v rokoch 1956-57 a 1961 viedol k zvýšovaniu nákladov na ťažbu. 
Znížujúca sa spotreba mangánových rúd vo vysokopecnej vsádzke vyvolala čoraz väčší 

 105



Baníctvo a geológia na Spiši – história, súčasnosť a perspektívy 
 

rast ich zásob na haldách v obidvoch závodoch. Takýto stav vyvolal vážne obavy 
o budúcnosť závodu a nakoniec k tomu aj došlo, keď 1. apríla 1971 bola ukončená ťažba 
v Kišovciach a 10. decembra 1971 vyšiel posledný vozík rudy zo Šváboviec.  
 

 

Vŕtanie elektrickou vŕtačku E158 
 
Ložiskový potencionál 
 

Z analýzy geologicko-ložiskových pomerov opustených mangánorudných baní 
v Kišovciach a Švábovciach, ale aj výsledkov geologického prieskumu ukončeného 
v roku 1957 v širšej oblasti vyplýva, že tu existuje určitý ložiskový  potencionál  nižšej 
kvality obsahu Mn 14-15% a hrúbky sloja 0,4-0,5 m, ktorý môže byť využitý iba 
v nevyhnutných prípadoch. 

Existujúce spresnenie zásob vykazuje oblasť levočského pohoria a popradskej 
kotliny cca 22tis. kt rudy. Do úvahy by prichádzali predovšetkým oblasť Gánovce –
Hozelec, kde bol vykonaný geologický prieskum banskými prácami s vypočítanými 
zásobami 2631 kt  15,05% Mn a 0,44 m a oblasť Hôrka-Jánovce, kde bol vykonaný  
prieskum vrtmi s vypočítanými zásobami 4,5 milión ton  14,75% Mn a 0,4 m mocnosti.  
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Odťažba škrabákovým vratkom 
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Posledný vozík rudy 
 
 
Záver 

Od odstavenia ťažby mangánu na Slovensku uplynulo 40 rokov. Svetové hutnícke 
giganty za túto dobu skonzumovali nepredstaviteľné množstvo mangánu, čím dozaista 
došlo k značnému odčerpaniu jeho zásob z najkvalitnejších ložísk. V súvislosti s tým 
vynára sa otázka nenastal už čas na prípravu otvárky chudobnejších ložísk najmä tam, 
kde v blízkosti pôsobia hutnícke podniky. Nie je to aj prípad  Slovenska?  
 
 
Použitá literatúra 
1. Spravodaj 5-6/94 Banského výskumu Prievidza 
2. 40 rokov Železorudných baní Sp. N. Ves 
 
 
 
 

 108



Baníctvo a geológia na Spiši – história, súčasnosť a perspektívy 
 

Slovenská banská cesta na Spiši 
 

Jozef Daniel, Marián Jančura a Vladimír Klaučo 
Banícky spolok Spiš, Spišská Nová Ves 

 
 

         Územie  Spiša  patrí  medzi  najvýznamnejšie  rudonosné  oblasti  v  Slovenskej 
republike. Na severe je ohraničené Spišskou Magurou a Ľubovnianskou vrchovinou. Na 
západe Východnými Tatrami a Nízkymi Tatrami, na juhu Slovenským Rudohorím a na 
východe Braniskom. Centrum  Spiša tvorí mesto Spišská Nová Ves. 
        Začiatky baníctva na Spiši sú úzko spojené so začiatkami baníctva v Spišsko - 
gemerskom rudohorí. Siahajú až do obdobia  pred našim letopočtom a spadajú do 
hallstatskej kultúry. Postupom času sa vytvárali na Spiši väčšie banské centrá – banské 
mestá, ktoré v roku 1487 založili v Košiciach „ Zväz siedmych hornouhorských banských 
miest“, ktorý tvorili mestá Gelnica, Smolník, Rudabanya, Jasov, Telkybanya, Rožňava 
a Spišská Nová Ves. Mestá vypracovali štatút týkajúci sa banského práva a súdnictva,  
tzv. Gelnické banské právo.  
V 14. storočí sa stáva Spišská Nová Ves baníckym a hutníckym strediskom.  Najväčší 
rozvoj baníctva dosiahlo medenorudné baníctvo na Spiši v 15. Storočí, čoho dôsledkom 
bola prosperita spišských miest a obcí. Pre mesto mala veľký význam listina kráľa 
Žigmunda z roku 1435, v ktorej kráľ mimo potvrdenia viacerých výsad povolil občanom 
mesta voľne dobývať kovy a voľne s nimi obchodovať. Po vytvorení Provincie 16. 
spišských miest v roku 1778 sa stala Spišská Nová Ves jej centrom. Provincia sa riadila 
banskými zákonmi, kde významnou funkciou bola aj funkcia banského sudcu. V meste 
Spišská Nová Ves sa v súlade s rozvojom baníctva rozvíjala i následná výroba a to najme 
zvonolejárstvo, ale rozšírila sa aj výroba medených kotlov, mečov, nožov a zbrojárstva.  
Prosperovali aj ďalšie remeslá. V dejinách medenorudného baníctva v časoch jeho 
prosperity zohralo významnú úlohu aj Hornouhorské banské ťažiarstvo, ktoré bolo 
založené v roku 1748 a zaniklo v roku 1896. Na strednom Spiši koncom 18. storočia 
podnikalo asi  80 ťažiarov a v baníctve  pracovalo 4 700 baníkov. Zatiaľ čo  železné rudy 
sa ťažili prevažne pre domácu spotrebu , spišská meď bola veľmi vyhľadávaná v celej 
Európe. Pyrit, ako dôležitá surovina pre chemický priemysel, sa ťažil v Smolníku, pričom 
na začiatku 20. storočia patrilo ložisko  pyritu medzi najkvalitnejšie v monarchii. Veľký 
význam v rozvoji baníctva na Spiši mala aj banská správa. Po prijatí Všeobecného 
banského zákona v Uhorsku v roku 1854 vznikol v Smolníku Banský kapitanát, ktorý 
vykonával štátnu banskú správu v 9. župách na území východného Slovenska a v 
Podkarpatskej Rusi. Od roku 1867 je jeho sídlo definitívne v Spišskej Novej Vsi, kde 
jeho nástupca, Obvodný banský úrad sídli dodnes. 
        Koncom 19. storočia začína na Spiši upadať banské podnikanie, pretože si 
vyžadovalo veľké investície. K opätovnému oživeniu baníctva dochádza až po roku 1945, 
keď mesto Spišská Nová Ves sa postupne stáva sídlom štátnych podnikov : Železorudné 
bane, Slovenské nerudné bane (neskôr Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky) s 
pôsobnosťou v celom Východoslovenskom kraji, Geologický prieskum s celoslovenskou 
pôsobnosťou, pribudli aj Banské stavby, Uránový prieskum a Východoslovenské tehelne 
Košice so závodom Spišská Nová Ves. V Rudňanoch, Smolníku, Slovinkách, Mlynkách 
a Nálepkove sa obnovila ťažba medi, železnej rudy a ortuti, ťažba sadrovca a anhydritu 
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(pôvodne aj s výrobou sadry) v Novoveskej Hute, prieskum a ťažba medi , ako i uránu v 
závode Uránového prieskumu v Novoveskej Hute. Obnovila sa aj ťažba tehliarskej hliny 
za letiskom v Spišskej Novej Vsi. Na území Spiša sa začal vykonávať rozsiahly banský a 
vrtný prieskum. V baníctve a geologickom prieskume sa zamestnalo niekoľko tisíc 
pracovníkov, z ktorých sa väčšina usídlila v Spišskej Novej Vsi, čo prispelo k  prosperite 
a rozvoju mesta. 
        V meste Spišská Nová Ves bolo založené v roku 1950 aj banícke školstvo. Škola 
vychovala mnohých významných odborníkov pre  baníctvo a geológiu pre celé bývalé 
Československo.   
        Z krátkeho historického prehľadu v baníctve na Spiši je vidieť, že Spiš bol po celé 
stáročia baníckym regiónom a je ním aj dnes. V dôsledku vyťaženia zásob rúd v blízkom 
okolí a ekonomických zmien niekdajšia banícka sláva sa skončila, ale história ostane vo 
forme múzeí a skanzenov, publikácií, máp, ako i ďalších technických a duchovných 
pamiatok po banskej činností. Koniec 20.storočia znamená útlm banskej činnosti vo 
väčšine významných európskych ťažobných revíroch, preto je namieste zachovať 
a priblížiť ako i dať do pozornosti aspoň najvýznamnejšiu časť hmotného a duchovného 
baníckeho dedičstva aj na území Slovenska pre odbornú verejnosť, ako i pre študentov 
a turistov . Preto vznikla iniciatíva Združenia banských spolkov a cechov realizovať 
projekt „Slovenská banská cesta“. Cieľom tejto aktivity je zvýšenie úrovne povedomia k 
ochrane technicko-kultúrno-historického baníckeho dedičstva Slovenska, sprístupnenie a 
záchrana banských objektov, zvýšenie záujmu turistov o banícky činné, ale hlavne 
o lokality a objekty  s ukončenou banskou činnosťou.  
        Pre realizáciu tohto projektu boli vybrané významné banské ťažobné regióny, 
banícke mestá a obce, ako i lokality a závody, ktoré boli rozčlenené hlavne historicko – 
geograficky, ako i  podľa sortimentu ťažených surovín do 7 centier : 
 
1. Malokarpatské baníctvo - baníctvo tejto oblastí je možné rozdeliť na zlaté, pyritové a 

antimónové 
2. Uhoľné baníctvo, Hornonitrianský hnedouholný revír - energetické suroviny 

slovenského významu, hnedé uhlie 
3. Štiavnicko – hodrušský a Kremnický rudný rajón - regióny najvýznamnejších 

rudných ložísk na Slovensku, hlavne  s ťažbou zlatých, strieborných, ako i farebných 
kovov 

4. Baníctvo okolia Banskej Bystrice, Horehronia a Liptova - regióny s ťažbou medi, 
zlata, železa, antimónu. 

5. Baníctvo Spiša - významné lokality s ťažbou rúd i nerúd 
6. Baníctvo Gemera - lokality s ťažbou železa, medi, antimónu, ale i magnezitu. 
7. Okolie Košíc, Prešova a Slanských vrchov - ťažba medi, ortute, zlata a striebra 
 

Na Spiši sa celkom nachádza viac ako 40 bývalých  banských miest a obcí , v ktorých 
sa od pradávna ťažilo, resp. upravoval zlato, striebro, meď, železo, antimón, zinok, nikel, 
kobalt, ortuť, neskôr pyrit, mangán, baryt, sadrovec a urán, ale i vápenec a stavebný 
kameň (obr. č.1). 

Každé z týchto miest a obcí má svoju geologickú jedinečnosť, banícku, niektoré 
i hutnícku a železiarskú minulosť. Preto v prehľade aspoň tie najdôležitejšie ťažobné 
aktivity na Spiši: 
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RUDNÉ  SUROVINY SPIŠA: 
Železná ruda.  Minerály: siderit, ankerit, limonit, hematit, magnetit. 
Najväčšie ložisko : Rudňany 
Medené rudy. Minerály: chalkopyrit, tetraedrit. 
Ložiská : Slovinky, Smolník, Gelnica, Novoveská Huta, Hnilčík... 
Ortuťové rudy . Minerály : cinabarit (rumelka) 
Ložisko : Rudňany 
Manganové rudy. Minerály: rhodonit, rodochrozit 
Ložisko : Kišovce- Švábovce 
Uranové rudy. Minerály: uraninit  
Ložisko : Spišská Nová Ves-Novoveská Huta 
Najdôležitejšie nerudné ložiska: 
Barit. Ložisko: Rudňany 
Sádrovec, anhydrit. Ložisko : Spišská Nová Ves – Novoveská Huta 
Kremeň. Ložisko: Švedlár 
Azbest : Ložisko Jaklovce 
Vysokopercentné karbonáty: Novoveská Huta – Rudňany, Rudňany-Krompachy, 
Kurtová skala-Margecany 
 
        Okrem uvedeného je možné hovoriť na Spiši i o ťažbe stavebných surovín (Grétla -
Tisovec), ako i tehliarskych suroviny. 
       Pretože nie je možné hovoriť o všetkých baníckych obciach Spiša, pre svoju 
prednášku som si zobral obec, ktorá doteraz  nie je na SBC, ale v ktorej sa Banícky 
spolok SPIŠ už v minulosti snažil o záchranu pravdepodobne najstaršej zachovanej 
drevouhoľnej vysokej pece v obci Jakubany. 
        V 18. a začiatkom 19. storočia sa na Slovensku začali zavádzať  v úpravníctve rúd 
vysoké pece. Podľa súpisu z roku 1776 bolo na Slovensku ešte 124 slovenských pecí 
s priamou výrobou železa, a iba 5 vysokých pecí (medzi nimi i vysoká pec 
v Jakubanoch). Vysoké pece sa postupne stavali v 5 významných oblastiach Slovenska,  
a to: 

-   údolie rieky Slanej, 
-   v okolí stredného a horného toku Hrona 
-   v údolí Rimavy a Muráňa 
-   v údolí Hornádu a jeho prítokov 
-   severné a severovýchodné Slovensko 
 

        Vysoké pece vznikali v miestach, kde bol dostatok rudy pre ich činnosť, ale 
i na miestach, kde rudu síce museli dovážať, ale v blízkostí bol dostatok dreva 
(dreveného uhlia) na ich prevádzku. A práve to bol prípad výstavby vysokých pecí 
v Jakubanoch pri Starej Ľubovni, kde bolo dostatok dreva, ktoré sa splavovalo po rieke 
Poprad, ale ruda sa musela dovážala až z ložiska Grétla pri Spišskej Novej Vsi. V 60. 
rokoch 18. storočia dala Uhorská komora postaviť železiareň v Jakubanoch. Najprv tu 
boli dúchačky a hámre, v roku 1776 tu bola už vysoká pec (niektoré pramene hovoria už 
o roku 1770). Železiarska výroba v Jakubanoch patrila do jednej z 5 hlavných 
železiarskych oblastí na Slovensku a to do oblastí severovýchodného Slovenska. 
Sortiment železiarne sa uplatňoval na vnútornom trhu, ale najmä v Poľskom Haliči. 
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Železiareň od roku 1820 patrila známym banským podnikateľom na Spiši Adolfovi 
a Andreasovi Probstnerovcom, ktorí vlastnili i 3 skujňovacie hámre a 1 vykúvací hámor 
v Novej Ľubovni. Vo vysokej peci sa vyrábalo okolo 560 ton surového železa ročne. 
Pracovala do roku 1870. 
       Táto vysoká pec je umiestnená asi 1,5 km na juh od obce Jakubany, pri potoku 
Jakubianka. Niektoré údaje hovoria o dvoch vysokých peciach, z ktorých bola jedna 
rozobraná. 
        Pec je vysoká okolo 9 m, s rozmermi pôdorysu 6x5 m. Pec je dvojplášťová  
s otvormi pre prívod vzduchu. Rudou sa naplňala zhora, k čomu bola prispôsobená 
i poloha stavby, keď vrch pece je v úrovní cesty. V blízkostí pece je možné pozorovať 
i úpravu rieky Jakubianky, pre prívod vody k peci, na pohon duchadiel.  
       Vysoká pec sa nachádza vo vojenských lesoch Javorina, predtým vo vojenskom 
pásme Javorina. Vojenský obvod Javorina bol zriadený uznesením vlády 
Československej republiky (list ÚPV č. j. 793/Taj/1952) zo 6. februára 1952. 
S účinnosťou od 1. februára 1952 bol uznesením vlády určený pre vyčlenené územie 
názov Javorina. Že sa vysoká pec nerozobrala na miestnu výstavbu, je možné ďakovať 
práve tomu, že sa nachádzala vo vojenskom pásme. Pec je pomerne zachovalá, ale 
príroda si urobila svoje. Rastliny a rastúce stromy priamo zo stavby pece, ale i počasie 
poznačili túto pec za 235 rokov od jej výstavby a 141 rokov od ukončenia činností (obr. 
1).    
 

 
 

Obr. 1  Vysoká pec Jakubany (2011) 
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       V odbornej literatúre  sa o tejto vysokej peci skoro vôbec nedočítame. Výnimkou sú 
len príspevky Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorí robili výskum 
vsádzky tejto pece. Je to zrejme dôsledok jej polohy v bývalom vojenskom pásme. 
       Členovia Baníckeho spolku SPIŠ (ing. Klaučo, ing. Hudáček, ing. Lučivjanský a ing. 
Daniel) navštívili túto jedinečnú pec, ktorá je pravdepodobne najstaršou zachovanou 
drevouhoľnou vysokou pecou na Slovensku a konštatovali, že je posledná možnosť na jej 
záchranu. Apelovali sme na OÚ Jakubany i Vojenské lesy k tomu, aby sa začalo aspoň 
s najpotrebnejšou záchranou pece. Toto sa podarilo, vďaka miestnemu občanovi Jakubian 
Mgr. Jozefovi Michňovi, ktorý je umeleckým rezbárom, sochárom a reštaurátorom. 
Z nadácie Orange sa podarilo získať finančné prostriedky aspoň na materiál. Skupina 
miestnych nadšencov začala v tomto roku aspoň s prvotnou záchranou tejto unikátnej 
pece. Na základe uvedeného príkladu je zrejme, že okrem potrebných finančných 
prostriedkov pri zachovávaní baníckych pamiatok a tradícií pomerne mnoho môže urobiť 
i zanietenie skupiny ľudí (napr. Hnilčík pre prítomnosť a budúcnosť). Z tohto dôvodu 
vznikli na Slovensku banícke spolky a cechy, ktoré sa združili do „Združenia baníckych 
spolkov a cechov“. Dnes je ich evidovaných na Slovensku 20. Na Spiši pôsobia 4 takéto 
spolky a to:  
--   „Banícky cech Rudňany“ (predseda Ing. Cyril Kacvinský), 
--  „Banícky spolok SPIŠ Spišská Nová Ves“ (Ing. Vladimír Klaučo) 
--  „Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta“ (Ing. Jozef Valko),  
-- „ Banícky cech Slovinky“ (Július Moncoľ). 
 

       Niekoľko slov k aktivite Baníckeho spolku SPIŠ pri zachovaní baníckych pamiatok 
a tradícií. Banícky spolok SPIŠ, i keď existuje veľmi krátko, má už za sebou bohatú 
činnosť. Vydané boli 4 publikácie (obr. 2) týkajúce sa baníctva Spiša a to: 

- Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši (kolektív, 
2008) 

- Hnilčík - sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi (Ing. M. Jančura, 2010) 
- Baníctvo mesta Spišská Nová Ves (Ing. M. Jančura, 2010)  
- 70 rokov Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi (ing. E. Muncner, 

2010)   
 

 

      
 

Obr. 2  Obálky publikácií o baníctve Spiša 
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  Z poverenia ZBSC zorganizoval spolok v roku 2010 „3. stretnutie baníckych miest 
a obcí“, v rámci ktorého zorganizoval: 

- slávnostný sprievod mestom (obr. 3)                                             
- prípravu a odhalenie 2 tabúľ na budovách kde sídlila Štátna banská správa, 
- spoluorganizovali s Múzeom Spiša, Galériou umelcov Spiša a Spišským 

osvetovým strediskom 3 výstavy, 
- prijatie účastníkov stretnutia primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, 
- so SPŠ Spišská Nová Ves odhalenie baníckej plastiky na nádvorí školy, 
- šachtág 
- exkurzie (Poráč, Rudňany, Hnilčík, Gelnica) 
- výstup na Kláštorisko ako i ďalšie aktivity 

 

 
 

Obr. 3   Banícky sprievod mestom pri 3 stretnutí baníckych miest a obcí 2010 
 

 V rámci Slovenskej banskej cesty spolok pripravil a v mesiaci september 2010 
odhalil v obciach Mlynky, Hnilec, Hnilčík a Novoveská Huta 4 banícke tabule (obr. 4). 
V pláne mal spolok i prípravu štôlne Michal (pod bývalou Strednou priemyselnou školou 
banícko-geologickou) pre prípravu banskej expozície. Túto úlohu sa nám nedarí plniť pre 
nedoriešené majetkové vzťahy. Členovia BSS sa aktívne zúčastňujú i v príprave 
realizácie Multifunkčného centra na Baníckom námestí. Pre zachovanie baníckych 
tradícií bol pri Baníckom spolku založený Banícky spevácky zbor, ktorý už presahuje 
rámec baníckeho spolku. 
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  Obr. 4   Odhalenie tabule  Slovenskej banskej cesty v obci Mlynky 
 
 Pre zlepšenie turistického ruchu je potrebné z hľadiska baníctva BSS: 

- pripraviť atraktívne banícke pamiatky v meste a okolí Spišskej Novej Vsi, 
- ukončiť súpis technických baníckych pamiatok Gelnice a ďalších spišských obcí, 
- dobudovať „Slovenskú banskú cestu“ a „Železnú cestu“, 
- pripraviť banské náučné chodníky v jednotlivých baníckych obciach, 
- naďalej sa snažiť o prípravu banskej atrakcie – štôlňe Michal, 
- zvýšiť propagáciu baníctva geologických, banských technických pamiatok a 

tradícií. 
 

Je potrebné si uvedomiť, že len v spojení ešte stále nedocenených krás 
spišskej prírody, historických a kultúrnych pamiatok, kultúry jednotlivých obcí, 
histórie z baníctva a geológie, turistiky, športu, samozrejme na základe vybudovanej 
infraštruktúry regiónu, je možné využiť potenciál, ktorý Spiš má, kde nesieme 
zodpovednosť za súčasnosť i jeho budúcnosť. 
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Baníctvo a hutníctvo na Spiši vo svetle Slovenskej železnej cesty 
 

Gabriel Kunhalmi 
Košice 

 

Úvod 
Spiš bol v minulosti jedným z tých regiónov, kde boli bohaté zásoby rúd a s tým 

sa spájalo aj ich ťaženie a spracovanie hutníckym spôsobom.  Koncom minulého storočia 
boli tieto zásoby už takmer vyčerpané, tie, ktoré ešte ostali nevyťažené neuniesli 
ekonomický tlak a inak možno povedať obrovské novoobjavené a ťažené zásoby hlavne 
na africkom, juhoamerickom a austrálskom kontinente spôsobili prepad baníctva nielen 
na Slovensku, ale takmer v celej Európe. Len v ťažbe bauxitu ešte bezvýznamná 
Austrália zo 40-ych  rokov minulého storočia sa stala miestom s najvyššou ťažbou 
bauxitu na svete.  Takých príkladov by bolo možné uviesť viac. Z toho dôvodu Spiš 
prestal byť regiónom s baníckou a hutníckou produkciou. Jedinou výnimkou sú 
Kovohuty Krompachy, kde výroba medi ešte funguje, ale iba z odpadov.  Preto popri 
bežnom význame ešte viac stúpol význam histórie baníctva a hutníctva na Spiši.  
Slovenská železná cesta je jednou z tých možností, ako túto históriu nenechať zabudnutú 
a využívať a zveľaďovať ju na zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska a využiť 
potenciál, ktorý v sebe táto minulosť skrýva aj na cestovný ruch.  
 

Významné objekty bývalého baníctva a hutníctva na Spiši 
Je ťažké uviesť všetky a hovoriť o niektorých ako najvýznamnejších. Kritérií, na 

základe ktorých by bolo možné akési triedenie urobiť je viac a každé môže byť 
subjektívne, nie plne vystihujúce význam a hodnoty, ktoré sú v objektoch.  Jedny 
z najcennejších sú bane – šachty v Hnilčíku. Ale nielen Hnilčík bol takým miestom a tie 
ďalšie majú niekoľko významných charakteristík: z hľadiska veku sú veľmi cenné 
poznatky o tavení železa a peciach v Spišských Vlachoch – Pod Lazíkom, Plantal, 
Spišskej Novej Vsi – Pod Skalou, Odoríne, Spišskom Podhradí, Žehre, Hrabušiciach 
i Spišskom Štiavniku. Za najdôležitejšie spišské nálezisko hutníctva železa sa považujú 
Hrabušice – lokalita Zelená Hora. O počiatkoch ťažby rúd v Hnilčíku zo žíl, ktoré 
vychádzali na povrch a nebolo treba ešte hlbinných dobývacích metód svedčia pingy na 
svahu kopca Hlinisko a údolie Jarkov od Grajnára. Po prvých, klasických nástrojoch – 
kladivko, želiezko, doprave v kožených brašniach, korytách, začali sa používať drevené 
fúriky a uhorské vozíky – hunty – tieto podľa kroniky sa používali ešte v 70-ych rokoch 
minulého storočia a niektoré sú v expozícii Slovenského technického múzea v Košiciach. 
O viacerých objektoch baníckej činnosti je v Hnilčíku a okolí i celom Spiši veľa 
zachovalých písomných, mapových dokumentov v archívoch či inde a sú zachované 
niektoré vstupy a časti štôlní, ako napr. portál štôlne Alžbeta na Gezwängu,  výstuž 
v štôlni Jozef 3, Karol štôlňa v Bindte atď., ale aj bývalá banská budova s klopačkou (1.). 
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Obr. 1  Gezwäng, klopačka 

 
Ojedinelým miestom bol Bindt, kde okrem baníckej činnosti bola aj pražiareň 

rudy, z ktorej sa zachoval zvyšok aglomeračnej pražiacej pece. Ale významné bolo aj 
použitie kvapalného vzduchu pri trhacích prácach v bani v Roztokách, čo bolo vo svete 
ojedinelé. Na Bindte bola najprv ťažená medená ruda – tetraedrit – až potom začala éra 
ťaženia a úpravy železnej rudy a hlavne v 19. storočí bol zaznamenaný  veľký  jej rozvoj.  

Po vybudovaní Košicko-Bohumínskej železnice dal Arcivojvoda Albrecht 
vybudovať prípojku – úzkorozchodnú trať Markušovce – Bindt (1872-73) čo bol na tú 
dobu unikát. Prvá úzkorozchodná železnička mala motorovú (parnú) trakciu a na trati 
bolo 23 mostov a 5 priepustov. Mala dĺžku 8,81 km a v r. 1895 bola prebudovaná na 
elektrickú trakciu. Po nej bola vybudovaná druhá železnička Markušovce – Roztoky 
(Hnilčík)  s dĺžkou trate 18,5 km.  
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Obr.  2  Lokomotíva úzkokoľajnej železnice v stanici    

               
V r. 1889 bola postavená prvá vodná elektráreň na Spiši v Krompachoch, v r. 

1890 v Žakarovciach a v r. 1891 v Hnilčíku. V r. 1910 bola postavená visutá lanová 
dráha Vondrišel – Bindt s dĺžkou 4526 m. Doprava rudy sa diala úzkokoľajnou 
železnicou Markušovce - Roztoky , ktorá bola uvedená do prevádzky v r. 1902. Z tejto sa 
zachoval jeden z pilierov železničného mosta.  
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Obr. 3  Úpravňa Bindt 

 
Dodnes sú zachované zvyšky niektorých objektov ako napr. portál štôlne Alžbeta 

na Gezwängu, štôlňa Gezwäng, pražiace pece v Bindte – kamenné múry úpravne 
a ďalšie, ale je ich málo a sú v neradostnom stave. 
 
 

 
                  Obr. 4  Portál Alžbety                                Obr. 5  Portál Gezwäng                                     
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Významným miestom hutníctva boli Krompachy, hlavne výrobou železa  a ocele, 
keď Krompašská Pohornádska oceliarska spoločnosť produkovala veľmi kvalitné železo, 
ktoré sa používalo vo Viedni na odlievanie kanónov. Ešte pomerne dosť zachovalým 
objektom železiarstva je tu Stará Maša.  
 

 
Obr. 6  Stará Maša Krompachy 

 
Ďalším významným miestom je Kluknava. Tu fungovala Štefanská huta, v ktorej 

spracovávali teraedritovú rudu a získavali z nej všetky hlavné komponenty: meď, 
striebro, ortuť aj antimon. Spracovanie tetraedritových rúd aj dnes znamená veľký 
problém pre metalurgov! Okrem toho v Štefanskej hute zaviedli ako na druhom mieste 
v Európe elektrolýzu medi v r. 1890.   

 
Obr. 7  Štefanská huta Kluknava 
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Zachovanie – rekonštrukcia objektov. 
Spomenuté, ale aj ďalšie objekty sú vo veľmi zlom stave a pre zachovanie 

kultúrneho i priemyselného dedičstva je tu vážna a zodpovedná úloha – rekonštrukcia 
týchto objektov a ich využívanie napr. ako skanzeny, pre cestovný ruch, ako doplnok 
a názorná pomôcka pri vyučovaní na školách. V mnohých štátoch Európy aj Ameriky sú 
oveľa menej významné objekty uchované vo veľmi dobrom stave a využívané pre 
uvedené účely. Slovenská železná cesta má jednu z hlavných úloh svojej činnosti aktivity 
a kroky na získanie finančných prostriedkov pre takúto rekonštrukciu. Veríme, že 
v súčinnosti so samosprávou obcí a miest, kde sa tieto objekty nachádzajú, podarí sa 
získať prostriedky na ich rekonštrukciu a vybudovanie pre uvedené účely. Ako sa to dá aj 
s malými finančnými prostriedkami možno vidieť v Španej Doline, kde tamojší Banícky 
spolok zriadil Múzeum medi a vyvíja aktivity hodné nasledovania. Jeden zo základných 
podmienok na rekonštrukciu je vyjasnenie vlastníckych vzťahov, ktoré v mnohých 
prípadoch je neisté či komplikované. Ale nemalo by to odrádzať od dobrého úmyslu. 
Druhým cieľom SŽC a všetkých kultúrnych ciest je propagovať ich na turizmus, 
cestovný ruch. K tomu je však potrebné okrem toho, aby objekty SŽC boli v takom stave, 
aby sme ich mohli návštevníkom ukázať aj ďalšie predpoklady – prepojenie ciest 
s ubytovacími zariadeniami, reštauráciami, hradmi, zámkami, galériami, turistickými či 
lyžiarskymi centrami. To všetko by združenia ako SŽC dokázali zariadiť, sprostredkovať. 
To čo je nad možnosti združení kultúrnych ciest je, aby cesty boli kvalitné pre 
návštevníkov, aby všade bola čistota, personál kvalifikovaný, úslužný atď. Môžeme tomu 
pomôcť, podporovať také snahy, aby sa tieto veci zlepšili, ale na to je treba širší záber 
štátnej správy, miestnej samosprávy, vzdelávanie aktérov v cestovnom ruchu  a publicitu. 
Treba, aby si to príslušní na to určení a platení ľudia osvojili a v tom zmysle aby svoju 
činnosť  a prácu vykonávali.     

Významným činiteľom v oblasti baníctva a hutníctva a nielen na Spiši boli 
Thurzovci, ktorí naviac aj pochádzajú zo Spiša. Prispeli k rozvoju výroby medi nielen na 
Spiši, ale hlavne v okolí B.Bystrice, dokonca i blízko Krakowa (huta Mogila). Nájdeme 
o tom nejakú zmienku, prístupnú verejnosti, pamätný objekt, tabuľu na Spiši, s výnimkou 
Thurzovho domu v Levoči? Aj preto je jednou zo snáh SŽC iniciovať okrem 
rekonštrukcie objektov z minulosti aj umiestnenie pamätných tabúľ, informačných tabúľ 
na objekty, ktoré ešte sú zachované ale slúžia inému účelu. Bolo by preto vhodné 
a potrebné umiestniť pamätnú tabuľu aj na miestach, kde Thurzovci pôsobili s údajmi 
o objekte, o činnosti Thurzovcov a aj iných významných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju  
baníctva a hutníctva na Spiši. Okrem Thurzovcov by bolo možné takéto tabule venovať 
napr. Lorencovi v Krompachoch, Csákymu v Prakovciach, a viacerým ďalším ako aj 
významným činnostiam, ako uvedené použitie kvapalného vzduchu. 

Treba vyjadriť nádej, možno presvedčenie, že takéto kroky sa uskutočnia 
a kultúrne dedičstvo Spiša bude zachované aj pre budúce generácie a pre jeho 
návštevníkov, či zo Slovenska alebo zahraničia.  
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Koncepcia využitia montánnych pamiatok v Hnilčíku  
pre miestny rozvoj  

 
Marián Jančura, Miloš Greisel a Vladimír Fabián 

Banícky spolok Spiš 
 
 

Stručná geomontánna história obce Hnilčík  
            Dnešná obec Hnilčík vznikla z početných osád baníckeho osídlenia v údolí 
Železného potoka, Zimného potoka a Roztockého potoku v priestore medzi kopcami 
Suchý vrch, Trubačovec, Zlatník, Grajnár, Hlinisko (historicky Stangenberg), Mráznica 
a Borovniak (historicky Stammberg). Zaujímavosťou je skutočnosť, že do jednej obce 
boli v roku 1962 zlúčené sídelné časti, pôvodne patriace do historického chotára Spišskej 
Novej Vsi (predtým Novej Vsi, Iglova, resp. Neudorfu), a to: Grétla, Cechy, Štolvek, 
Furmanec, Zimná dolina, Rosenfeld, Gezwäng a Roztoky a osady patriace pôvodne do 
teritória markušovského zemepánskeho rodu Máriássy, čiže Jerohuta, Bindt, Domky 
a osadlosti v hlavnom údolí Železného potoka pod Chotárom a na Poľane.  
            Vznik všetkých uvedených sídiel viac menej súvisel s baníctvom a spracovaním 
rúd železa (sideritu) a medi (chalkopyritu), prípadne medi a striebra (tetraedritu) 
v miestnych hutách a hámroch. Baníctvo bolo založené na dobývaní bohatých 
a početných žilných ložísk sideritovo-sulfidickej mineralizácie, tvoriacich rudné polia 
Roztoky-Grétla a Bindt. Medzi veľké a historicky významné žilné ložiská v roztocko-
grételskej metalogenetickej jednotke patrili len číslami pomenované grételské žíly (Prvá 
až Piata, posledná najvýznamnejšia), potom žily Nová, Alžbeta, Zenóbia, Kaluža, 
Venuša, Matheus, Gezwäng, Weisser, Rinner, Glänzen, Široká (Breiter), Hrubá roztocká 
(najväčšia v rudnom poli) a Veľká odžilka (Grosszechner). V bindtianskom rudnom poli, 
ktoré je možné považovať za priame pokračovanie roztockých žíl smerom na východ, to 
boli žily Rinner, Róbert, takzvané Malobidtianské žily (Ruprecht, Mária, Ľudovít, 
Leonidas), Nová žila, Hrubá žila a tiež protiklonná Gabriela (Grosszechner) žila a 
Pingová žila. Nemecké názvy žíl, ale i okolitých vrchov a lokalít, svedčia o prítomnosti 
nemeckého etnika ako dominujúcej zložky populácie Novej Vsi – Iglova, jedného 
z najvýznamnejších banských miest v Uhorsku. Majitelia tunajších baní boli väčšinou 
novoveskí, prípadne levočskí Nemci (rody Kunchovcov, Milleterovcov, Dirnerovcov, 
Szontághovcov, Blasyovcov, Grünblattovcov, Palcmanovcov, Marciovcov, Mumovcov, 
Reisovcov-Reiszovcov, Jónyovcov, Probstnerovcov, Schurerovcov, Trangousovcov, 
Münnichovcov, atď.), no rovnocenne s nimi tu pôsobili aj ťažiari s evidentne 
slovanskými menami (Jarošek, Nozdrovický, Prihradný, a pod.). Baníctvo Bindtu 
a spodnohnilčických menších ložísk bolo dlhodobo v područí Máriášiovcov, ktorí mnoho 
storočí podporovali baníctvo a prosperovali z neho. Na ich teritóriu, najmä v 18. a 19. 
storočí, úspešne pôsobili aj novoveskí a iní ťažiari. 
              Z historického hľadiska v hnilčíckom baníctve rozoznávame niekoľko 
vývojových etáp. Je to bližšie nešpecifikovateľná a nedoložiteľná protobanická etapa, 
čiže etapa pred prvými písomnými zmienkami. Z tohto obdobia pravdepodobne pochádza 
väčšina povrchových dobývok-píng založených v oxidačno-redukčných 
blízkopovrchových častiach žíl - gosanoch. V stredoveku (13. a 14., čiastočne 
15.storočie) hnilčícke bane sa zapojili do konjunkturálnej, tzv. zlatej éry medenorudného 
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spišského baníctva. Po úpadku a obdobiach stagnácie, spôsobených vojnami s bratríkmi, 
Turkami, či stavovskými povstaniami, sa v druhej polovici 18.storočia obnovuje (aj 
vplyvom založeného združenia Hornouhorského banského meštianstva - 
Oberungarischen Waldbürgerschaft v roku 1748) prosperita medenorudného baníctva. 
V druhej polovici 19.storočia medenorudné baníctvo opäť upadá a nahrádza ho 
železorudné baníctvo, ktoré tu bolo aj predtým, tento raz na rozdiel od minulosti vo 
forme podnikania veľkých, zväčša nadnárodných bansko-hutníckych spoločností. Tie 
investovali do vybudovania moderných banských závodov v Bindte a v Roztokách. 
Obdobie prosperity trvalo temer päť desaťročí a ukončili ho hospodárske krízy po prvej 
svetovej vojne, ktorým padli za obeť banské závody v Roztokách a v Bindte. Po druhej 
svetovej vojne v hnilčíckom priestore dobývali Železorudné bane, n.p. Spišská Nová Ves 
už iba v oblasti Grétly, a to cez otvárkové banské dielo Nová štôlňa. Čoskoro sa ale 
vydobyla posledná zásoba železnej rudy na grételských žilách, kde geologický prieskum 
neoveril ďalšie perspektívne ložiská. V 70. a 80. rokoch sa baníctvo v Hnilčíku zúžilo na 
dobývanie medenorudnej žily Gezwäng. Po útlme rudného baníctva táto baňa patrila 
medzi prvé likvidované pre značnú nerentabilitu.  
 
Montánne pamiatky 
          Všetky uvedené, iba načrtnuté dejinné fázy tunajšieho baníctva zanechali po sebe 
početné stopy a prejavy v morfológii krajiny, v charaktere osídlenia, v podobe 
konkrétnych stavebných a výrobných objektov a banské diela. Všetky tieto relikty sú 
výsledkom zmysluplnej ľudskej činnosti, ktorá mala zásadný význam pre rozvoj 
civilizácie – získavania nerastných látok. Tieto stopy majú analógiu s civilizačnými 
prejavmi v iných odvetviach ľudskej činnosti, kde okrem priemyslu môžeme zaradiť (s 
podobnými vplyvmi na ráz krajiny) aj výstavbu sídiel, budovanie ciest, či 
poľnohospodársku činnosť. Prejavy banskej činnosti sú v posledných desaťročiach 
z neznámeho dôvodu vnímané ako negatívne, environmentálne nežiadúce javy. 
 
       V oblasti ochrany historického dedičstva vo všeobecnosti stále viac dozrieva názor, 
že medzi pozoruhodné a ochranu si zasluhujúce objekty patrí aj takzvané industriálne 
dedičstvo, čiže stavebné prejavy, späté s tovarovou výrobou. Bezo sporu do tohto okruhu 
objektov patria aj pamiatky po baníctve, z ktorých mnohé majú veľkú historickú 
a dokumentačnú hodnotu. Sú totiž konkrétnym dokladom o historickom vývoji regiónu 
a konkrétnej obce a sú jestvujúcimi dokladom o používaných banských a nerasty 
spracujúcich technológiách a postupoch. Okrem ich autenticity je v mnohých prípadoch 
cenná aj urbanistická, architektonická, či estetická hodnota zachovaných objektov. 
 
Koncepcia využitia montánnych pamiatok pre miestny rozvoj v Hnilčíku 
       Zmyslom nášho príspevku je upozorniť na existenciu montánnych (banskou 
činnosťou vzniklých) pamiatok v priestore kedysi významného dobývania medených 
a železných rúd v rudných poliach Grétla – Roztoky a Bindt. Súbor miestnych nálezov 
a zachovalých objektov považujeme za jedinečný. Sú to veľmi hodnotné doklady o 
miestnom civilizačnom vývoji založenom na baníctve. Našim zámerom je tieto pamiatky 
zachovať a využiť v mene civilizovaného vysporiadania sa s odkazom našich predkov 
v prospech miestnej komunity – potomkov, ktorí tých, ktorí ich vytvorili.  

 123



Baníctvo a geológia na Spiši – história, súčasnosť a perspektívy 
 

       Koncepčné riešenie záchrany montánnych pamiatok v Hnilčíku sa opiera o 
existenciu pomerne početných pozostatkov po baníctve z 18., 19. a 20.storočia:  banských 
diel, dobývok, bývalých banských budov, fragmentov banských železníc, úpravní rudy, 
pražiarní sideritu, účelových technických zariadení, lanoviek, atď.. Vychádza tiež 
z daností atraktívneho prírodného prostredia, vhodného pre turistiku a šport, najmä v 
zime (lyžiarske centrum Mráznica) a zachovanej ľudovej architektúry, ktorá je tiež 
prejavom baníckeho osídlenia a estetiky ľudovej architektúry. K dispozícii je členitý 
terén, ponúkajúci rôzne voľby trás náučnej poznávacej i športovej turistiky, lyžiarskych 
bežeckých trás a cykloturistiky. 
      Vypracovanie koncepcie využitia montánnych pamiatok vychádza z kooperácie 
obecnej samosprávy s Občianskym združením Hnilčík pre prítomnosť, pre 
budúcnosť (Hnilčík in praesens, in futurum), do istej miery aj s miestnou 
podnikateľskou sférou. Využitie montánnych pamiatok je zapracované do Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hnilčík.  
      Občianske združenie vypracovalo vlastné programové dokumenty, nadväzujúce na už 
definované zámery hospodárskeho rozvoja obce (najmä v oblasti rozvoja turizmu). 
Predpokladá sa prepojenie zámerov s nadregionálnymi koncepciami Slovenská železná 
cesta, Slovenská  banská cesta a Gotická cesta.   
 
Možnosti realizácie koncepčného zámeru 
      Koncepčný zámer zachrániť miestny potenciál montánych pamiatok prostredníctvom 
pamiatkovej ochrany a využitia pre hospodársky a sociálny rozvoj obce predpokladá 
postupnosť krokov a ich etapovitú realizáciu, závislú predovšetkým od finančných 
možností obce a miestnej podnikateľskej sféry. 
      Predpokladá sa realizácia nasledujúcich etáp uskutočňovania koncepčného zámeru: 

1) Prípravná – dokumentačná, etapa definovania východísk, formulovania zámerov 
a spôsobov realizácie,  
2) zabezpečenie pamiatkovej ochrany montánnych pamiatok, 
3) vybudovanie náučných chodníkov ako propagačného produktu náučnej turistiky, 
4) vybudovanie skanzenu baníckych tradícií, 
5) zapojenie týchto produktov poznávacej turistiky do celkovej koncepcie rozvoja 
turizmu v obci Hnilčík (vidiecky turizmus, lyžiarske zariadenia, rozvoj ubytovacích a 
stravovacích možností, turistické vychádzkové, cykloturistické a lyžiarske trasy, 
atď.), 
6) zapojenie miestneho poznávacej turistiky do širších regionálnych koncepcií 
rozvoja geoturizmu v rámci okolia mesta Spišská Nová Ves a projektov Slovenská 
banská cesta a Slovenská železná cesta. 

     
Dosiahnuté výsledky 
        Dokumentačná etapa miestneho montánneho vývoja nie je stále ukončená, vývoj 
ukázal potrebu neustáleho dodatočného skúmania informácií a korekcií 
a prehodnocovania cieľov. Výsledkom počiatočných fáz dokumentačnej etapy (od vzniku 
občianskeho združenia v roku 2003 do roku 2006) bolo vydanie monografie Mariána 
Jančuru Hnilčík – sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi v roku 2006, (druhé 
vydanie vyšlo v roku 2008). Baníctvo je v nej vsadené do širších súvislostí miestnych 
dejín a je definované zatiaľ len rámcovo. Kniha nadviazala na predchádzajúce aktivity 
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Občianskeho združenia Hnilčík pre prítomnosť, pre budúcnosť a miestnej samosprávy, 
zovšeobecnené do programového dokumentu Stratégia sociálneho rozvoja obce 
Hnilčík z roku 2005 (autori Marián Jančura – Vladimír Fabián - Eva Malecová), 
vydaného s finančnou podporou EÚ z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 
Materiál definuje postavenie montánneho dedičstva ako významnej súčasti miestneho 
hospodárskeho a kultúrneho rozvoja.  
       Členovia občianskeho združenia sa významne podieľali aj na koncipovaní zámeru a 
pri dokumentovaní miestnych pamiatok v rámci štúdie Technické pamiatky, spojené 
s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši z roku 2008 (autori Adriana Klingová – 
Peter Kling – Vladimír Klaučo – Martin Gaňo, vydané s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry SR). V tejto štúdii došlo k prvej inventarizácii, odbornému popisu 
a zhodnoteniu pamiatkovej hodnoty 16 banských objektov v Hnilčíku (viď tabuľková 
príloha).  
       V roku 2010 občianske združenie s využitím výsledkov uvedenej štúdie, podstatne 
rozšírených o vlastné výskumy, vypracovalo materiál Koncepciu záchrany banských a 
historických  pamiatok v Hnilčíku (autori Marián Jančura – Miloš Greisel – Vladimír 
Fabián). Materiál, obsahujúci bohatú dokumentáciu jednotlivých objektov a s pripojeným 
návrhom na ich ochranu, bol predložený Pamiatkovému úradu v Levoči, doteraz však bez 
odpovede. Značná časť informácií z tejto štúdie bola zverejnená v publikácii Baníctvo 
mesta Spišská Nová Ves autora Mariána Jančuru, vydanej v roku 2010. 
      Občianske združenie okrem toho etapovite a podľa finančných možností obce, 
prípadne z prostriedkov získaných z iných zdrojov, uskutočňuje vlastný projekt 
Rekonštrukcia banských pamiatok – vybudovanie skanzenu baníckych tradícií 
v obci Hnilčík, v rámci ktorého buduje štvortrasovú sieť náučných chodníkov po 
banských pamiatkach obce Hnilčík (hotové trasy Roztoky a Údolím Železného potoka, 
pripravované trasy Bindt a Cechy-Grétla). Zámerom projektu je zriadiť v objekte 
poschodovej zrubovej budovy terajšej škôlky pri obecnom úrade malú muzeálnu 
expozíciu, prepojenú s náučnými chodníkmi. Uvažuje sa tiež so sprístupnením banských 
objektov pre turistické využitie (štôlňa Ľudmila, podzemná gápľová sieň Starej šachty 
Gezwäng). 
     V súčasnom období občianske združenie realizuje grantový projekt Podzemná 
gotika, inventarizácia a výskum banských štôlní v obci Hnilčík, financovaný 
z dotácie, poskytnutej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v rámci programu 
„Obnovme si svoj dom“ a podprogramu „Aktivity kultúrnej politiky v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu“. Ukončenie projektu a vyhotovenie záverečnej správy je 
termínované do konca roku 2011, k dispozícii  sú už ale čiastočné výsledky, ktoré budú 
spolu s posudkom znalca-pamiatkára znovu predložené pamiatkovému úradu s návrhom 
zapísať vybraný súbor najpozoruhodnejších banských objektov do Ústredného 
pamiatkového fondu. Medzi objekty tohto súboru patria: 

a) Portál a vnútorné priestory štôlne Karol v Bindte so zachovanou banskou 
kamennou výstužou, konštrukčne založenou na lomenom gotickom oblúku, s 
podzemným skladom výbušnín, starými dobývkami a dokladmi o rôznych 
používaných technológiách pri razení banských diel a v banskej doprave, 
s reliktmi pôvodných budov na povrchu, 

b) portály a vystužené úvodné častí banských štôlní Martin, Apollónia a Nižný 
Grünblatt (Albrecht) v Bindte, 
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c) zachované časti chodby vystužené nasucho kladeným kameňom do gotického 
oblúka  v dedičnej štôlni Fridrich v Boindte, 

d) ručne razené chodby štôlne Vyšný Grünblatt v Bindte, 
e) štôlne neznámeho pomenovania na Malobindských žilách v Bindte, 

dokumentujúce rôzne štádia vývoja technológií razenia banských diel, 
f) portál štôlne Ernest na Roztokách a priľahlý areál banských správnych 

a obytných objektov, 
g) zachované účelové banské dielo štôlňa Zuzana v Roztokách s podzemným 

skladom výbušnín a úvodnými časťami, vystuženými nasucho kladenými 
kamennými blokmi do gotického oblúka, 

h) ústie a výstuž štôlne Jonáš v centrálnej časti údolia Železného potoka pod 
banskou železnicou Roztoky-Markušovce, 

i) štôlňa Weisser – Zubau – doklad hlavného odvodňovacieho diela, 
j) z diabázu vybudovaný portál grételskej štôlne Alžbeta v hornom Hnilčíku, 
k) štôlňa Gezwäng a jej prienik so starou Gezwäng šachtou a so zachovanou 

podzemnou gápľovou sieňou so zbytkami pôvodného dreveného gápľového 
mechanizmu a podzemnými stavbami koňských stajní, 

l) súbor štôlní, háld a reliktov banských ubytovní – tzv. krámov v lokalite Jozefka 
nad Gezwängom, otvorené štôlne Jána Nepomuckého a Jozef 3, posledná 
s kamenným portálom a vystužená kamennou výstužou, 

m) banská cesta od bývalej huty Gezwäng po gápľovú šachtu Vyšný Rinnergang, 
spájajúca viaceré zavalené štôlne. 

 
       Obec Hnilčík na základe pripraveného zoznamu vyhlási všeobecne-záväzným 
nariadením niektoré z pamiatok za miestne pamiatky, ostatné budú navrhnuté ako súbor 
na zápis do Ústredného pamiatkového fondu. 
      V roku 2012 sa predpokladá zrealizácia projektu sprístupnenia štôlne Ľudmila 
s podzemným skladom výbušnín pre verejnosť a uskutočnenie krokov pre zriadenie malej 
muzeálnej expozície. 
 
Problémy a námety 
     Všetky uvádzané činnosti sú (v podmienkach obce Hnilčík, ale aj v celoslovenskom 
meradle)  založené na dobrovoľnej činnosti verejného sektoru – občianskych združení, 
baníckych a iných záujmových spolkov a združení. Svojou činnosťou musia suplovať štát 
a jeho správne zložky, ktoré nemajú záujem o priame angažovanie sa v tejto oblasti. 
 
      Za základný problém považujeme skutočnosť, že výskum montánnych pamiatok 
nemá oporu v žiadnej vedeckej, či štátosprávnej inštitúcii, nemá vypracovaný 
programový dokument a nenachádza pomoc v príslušnej legislatíve, ktorá by chápala 
zmysel zdokumentovania montánneho dedičstva a jeho záchrany. Pre podobné aktivity je 
veľmi ťažké získať prostriedky, nehovoriac o finančných zdrojoch pre sanáciu, či 
rekonštrukciu konkrétnych objektov. Súčasný systém získavania finančného krytia 
z prostriedkov Európskej únie je macošský k obciam typu Hnilčík, samotné získavanie 
prostriedkov je diskutabilné, zaťažené byrokratickými praktikami. Určitú nádej vkladáme 
do novoprijatého zákona č. 181/2011 Z.z. „o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky“, ktorá umožňuje získať finančné 
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prostriedky na uskutočnenie niektorých našich zámerov. Bohužiaľ ani tento, ani iný 
zákon v oblasti banskej legislatívy nestanovuje povinnosť preskúmať historickú, či inú 
(dokumentačnú, architektonickú a pod.) hodnotu objektov – pozostatkov po banskej 
činnosti, neurčuje kritéria takéhoto hodnotenia a povinnosť ich záchrany, či zachovania. 
Slovenská republika nemá register banských technických pamiatok, ak za taký 
nepovažujeme značne neúplný register starých banských diel. Legislatívne úpravy 
považujú pozostatky po banskej činnosti iba za objekty likvidácie, alebo zabezpečenia 
bez bližšej špecifikácie dôvodov pre likvidáciu a bez definovania možnej ochrany 
historicky cenných objektov po banskej činnosti ako celospoločenského záujmu. 
      Samotnú záchranu pamiatok sťažuje aj postoj pamiatkových úradov a ich slabá 
akceptácia objektov tohto typu v zaužívaných hodnotových schémach.  

 
Závery 
        Potenciál industriálnych, v našom prípade geomontánnych pamiatok, je cenným 
dedičstvom po našich predkov a zasluhuje si zdokumentovanie, odborné zhodnotenie a 
pamiatkovú ochranu. 
        Jednou z foriem záchrany s tendenciou trvalej udržateľnosti je využitie týchto 
svedkov minulosti v náučnej turistike. 
        Záchranu a využitie montánnych pamiatok treba realizovať aj na nadregionálnej 
úrovni zapojením sa do viacerých projektov využitia tohto potenciálu s rôznymi 
prístupmi: cezhraničná spolupráca, nadnárodné a národné programy, regionálne 
rozvojové plány a miestne plány rozvoja. 
 
        Najdôležitejšiu úlohu však zohrávali, a aj budúcnosti budú zohrávať, neziskové 
organizácie a v ich lone konkrétni ľudia, schopní vytvárať na miestnej úrovni 
a v spolupráci s miestnou samosprávou koncepčné riešenia a nájsť spôsoby ich realizácie. 
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Výsledky hodnotenia pamiatkovej hodnoty objektov spojených s banskou a hutníckou 
činnosťou v Hnilčíku (Klingová-Kling-Klaučo-Gaňo, 2008) 
 
 
 
 

 
Názov pamiatky 

 
Obdobie vzniku a 
využívania 

 
Hodnotenie stavu a hodnoty 

 
Odporúčanie 
 

Relikt banskej 
úzkokoľajnej železnice 
Markušovce – Roztoky, 
piliere cestného mosta a 
teleso železničnej trate 

1873-1874, 
funkčná do 
polovice 60.rokov 
20.storočia 

Reliktný stav, zlý technicko-
stavebný stav pilierov mosta 
- historická a dokumentačná 
hodnota 

Využiť ako turistický,  
alebo náučný chodník 

Relikt banskej 
úzkokoľajnej železnice 
Markušovce - Bindt 

1872-1873, 
funkčná do roku 
1939 

Reliktný stav – zachované teleso 
železničnej trate 
-historická a dokumentačná 
hodnota 

Súčasť náučných 
chodníkov obce 

Areál banských štôlní 
Gezwäng – Jozefka, 
portál štôlne Alžbeta 

18.storočie, 19.st., 
štôlňa Gezwäng do 
roku 1992 

Časť štôlní zavalená, zachované 
portály št. Alžbeta a Jozef 3, 
podzemná gápľová sieň 
 – historická, dokumentačná 
hodnota, hodnota autenticity a 
jedinečnosti 

Št. Gezwäng 
sprístupniť verejnosti, 
súčasť náučného 
chodníka 

Staré povrchové dobývky 
(pingy) na kopci 
Borovniak – Roztoky, 
areál banských štôlní 
v časti Roztoky (Ernest, 
sklad výbušnín) 

Obdobie vzniku 
píng neurčiteľné, 
štôlne 19.storočie  

Podzemný sklad výbušnín 
v dobrom stave, Ernest št. 
zavalená 
- historická, dokumentačná 
hodnota, hodnota autenticity 

Upraviť pre návštevu 
verejnosti, súčasť 
náučných chodníkov 

Súbor správnych a 
obytných budov banských 
spoločnosti v Roztokách  
- klopačka, kasíno, 
budova vedenia závodu, 
dom riaditeľa banského 
závodu, súbor drevených 
obytných domov banskej 
spoločnosti 

Posledná tretina 
19.st. – používané 
dodnes ako obytné 
domy 

Väčšinou (s výnimkou kasína) 
v dobrom stave 
- historická, dokumentačná, 
urbanistická a architektonická 
hodnota, hodnota autenticity 
a jedinečnosti (s výnimkou 
objektu klopačky po novodobej 
rekonštrukcii) 

Súbor objektov zaradiť 
do Ústredného 
pamiatkového fondu  
(s výnimkou objektu 
klopačky) 

Drevená zrubová stavba 
bývalej školy - Jerohuta 

30.roky 20.storočia 
- dodnes materská 
škola 

V dobrom stavebno-technickom 
stave 
- historická, architektonická, 
urbanistická, dokumentačná 
hodnota a hodnota autenticity 

Zapísať do zoznamu 
pamätihodností obce, 
posúdiť zaradenie do 
Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu 

Zajacov mlyn (bývalá 
Jarošekova huta – Jero 
huta) 

V 18.storočí, 
funkčný ako mlyn 
do r.1952, potom 
obytný dom 

V prestavbe , narušený stavebno-
technický stav 
- historická, dokumentačná 
a urbanistická hodnota 

Zapísať do zoznamu 
pamätihodností obce,  
zástavka náučného 
chodníka 

Areál úpravne banskej 
spoločnosti arcikniežaťa 
Albrechta  v Bindte 

Po roku 1870, 
funkčné do roku 
1939 

Ruiny a základy objektov 
-hodnota historická 
a urbanistická, dokumentačná 
z hľadiska použitia historických 
technológií 

Zriadenie múzea 
v prírode, zaradiť do 
zoznamu 
pamätihodností obce, 
súčasť náučného 
chodníka 
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Areál úpravní železných 
rúd v Bindte, areál 
pražiarne banskej 
spoločnosti Gleiwitz 

Výstavba v r.1902, 
funkčná do konca 
1.sv.vojny 

Fragmenty základov pôvodných 
stavieb, 
- hodnota historická 
a urbanistická, dokumentačná 
z hľadiska použitia dobových 
technológií 

Zaradiť do trasy 
náučného chodníka po 
technických pamiatkach 
obce 

Štôlne v osade Bindt 
(Martini, Apolónia, Karol, 
Grünblatt) 

18.-19.st., 
niektoré využívané 
do roku 1939 

Zachované portály a časti diela, 
- historická, dokumentačná 
hodnota, hodnota autenticity a 
jedinečnosti 

Ústia štôlni zaradiť do 
Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu 
ako súbor 

Banícka zvonička na 
Bindte 

Vznik 1872 – zvon, 
dnes v centre 
Bindtu v náhradnej 
konštrukcii 

V dobrom stave, 
- hodnota umelecká, historická, 
dokumentačná, hodnota 
autenticity 

Zaradiť do trasy 
náučného chodníka, 
zaradiť do zoznamu 
pamätihodností obce 

Budova banskej 
spoločnosti v Bindte 

1.tretina 
20.storočia, dnes 
obytný dom 

V dobrom technickom stave,  
- hodnota historická, 
dokumentačná, urbanistická, 
architektonická a hodnota 
autenticity 

Zapísať do zoznamu 
pamätihodností obce 

Kríž banskej spoločnosti 
na cintoríne na Bindte 

1865  V pôvodnom stave, 
-historická, umelecká, 
dokumentačná hodnota, hodnota 
autenticity 

Zapísať do zoznamu 
pamätihodností obce, 
posúdiť možnosť zápisu 
do Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu 

Súbor náhrobných krížov 
na cintoríne v Bindte 

Prelom 19.-
20.storočia 

Niektoré v zlom technickom 
stave, 
-historická, umelecká, 
dokumentačná hodnota, hodnota 
autenticity 

Zapísať do zoznamu 
pamätihodností obce, 
zapísať ako súbor 
historických .krížov  
do Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu 

Architektúra drevených 
baníckych domov 
a domov budovaných 
z lomového kameňa- 
súbor drevených chalúp 
„Na Halničke“ pri 
Železnom potoku, dom na 
úpätí Prostredného vrchu 
v Roztockej doline 

19.storočie Zlý technický stav, chátrajú. 
Historická, architektonická, 
urbanistická, dokumentačná 
hodnota, hodnota autenticity 

Zápis do Ústredného 
zoznamu pamiatkového 
fondu, posúdiť 
odbornými pracovníkmi 
Pamiatkového úradu 

Zájazdový hostinec 
U Hmuru v miestnej časti 
Furmanec 

Predpokl. 18.-
19.storočie 

Opustený objekt, mierne 
narušený stavebno-technický 
stav, 
historická, architektonická, 
urbanistická, dokumentačná 
hodnota, hodnota autenticity 

Zapísať do Ústredného 
zoznamu pamiatkového 
fondu po posúdení 
interiéru, posúdiť 
pracovníkmi 
Pamiatkového úradu 
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Umeleckohistorický význam medailérstva v spätosti  
s baníctvom na Spiši 

 
Jozef Slavkovský 

SBS pri Fakulte BERG TU v Košiciach, Košický banícky cech a Slovenská 
numizmatická spoločnosť pobočka Košice 

 
 

Úvod 
Spiš je historickým územím v severovýchodnej časti Slovenska. Od 13. storočia 

až do roku 1922 samosprávna administratívna jednotka, ktorej centrum prezentoval 
v počiatkoch Spišský hrad, od 16. storočia Levoča. Pre Spiš bola charakteristická 
nemecká kolonizácia v období od 13. storočia spojená s baníctvom a remeslami. Dnešné 
centrum Spiša je Spišská Nová Ves, ktorá leží na brehoch Hornádu v Hornádskej kotline 
a z juhozápadu smerom na juhovýchod ju ohraničuje národný park Slovenský raj 
a Volovské vrchy. Nerastné bohatstvo Volovských vrchov bolo priaznivým základom 
významného rozvoja baníctva a hutníctva okolia Spišskej Novej Vsi, Gelnice a Smolníka 
už v 14. storočí, ale svoj rozkvet dosiahlo v 18. a v prvej polovici 19. storočia. 

Baníctvo v prvej polovici 20. storočia na území Spiša ďalej prežívalo, ale 
nedosahovalo už ten rozvoj ako v minulosti. Určitý nový impulz sa tu objavuje po druhej 
svetovej vojne, keď sme boli odkázaní do značnej miery na vlastné zdroje nerastných 
surovín. Po znárodnení priemyslu, keď Československo nastúpilo cestu výstavby 
socialistickej spoločnosti, geológia a baníctvo mali prioritné postavenie aj v tomto 
regióne. Etablovali sa tu nové ťažobné a prieskumné podniky, a to zvlášť v Spišskej 
Novej Vsi. Tým výraznejšie ožila aj činnosť Obvodného banského úradu v Spišskej 
Novej Vsi, ktorý tu mal staršie pôsobisko. 

V predkladanom príspevku stručnou formou dokumentujem tieto banícke 
a geologické organizácie a predovšetkým sa zameriavam na popis ich medailérskych 
artefaktov. Zároveň sú tu prezentované aj medaily, ktoré pripomínajú slávu banských 
miest a obcí tejto časti Spiša, ale charakterizujú aj vlastnú umeleckú tvorbu medailérov. 

Nakoľko stav baníctva na Slovensku a zákonodarstva súvisiaceho s jeho 
činnosťou v centrálne plánovanom hospodárstve v rokoch 1945-1990 je sumarizovaný 
v kolektívnom diele o dejinách baníctva (Zámora a kol., 2004) a stav histórie geológie na 
Slovenskú v diele (Grecula a kol., 2002), v ďalšej časti príspevku iba stručnou formou 
charakterizujem ťažobné a prieskumné podniky v Spišskej Novej Vsi. 
 
Banícke a geologické podniky a organizácie sídliace v Spišskej Novej Vsi 

V roku 1946 po znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov vznikol 
národný podnik Železorudné bane so sídlom v Košiciach, ktorý ešte v tom istom roku bol 
premiestnený do Spišskej Novej Vsi. Od 1. januára 1950 bol podnik rozdelený na tri 
samostatné subjekty: Spišské železorudné bane v Spišskej Novej Vsi, Gemerské 
železorudné bane v Rožňave a Mangánorudné bane v Poprade. Tento stav sa zmenil 
v roku 1958, keď zase došlo k zlúčeniu týchto podnikov pod názov Železorudné bane, n. 
p. Spišská Nová Ves. Celkový vývoj tohto baníckeho podniku a jeho transformácia pod 
nový názov Želba, š. p., Spišská Nová Ves je sumarizovaný v práci (Král, 1996). Súčasný 
stav v rámci ďalšieho útlmu a novej transformácie nepoznám. 
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Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, n. p., v Spišskej Novej Vsi prešli 
značnou transformáciou. Pôvodne to boli Slovenské sadrové a vápenné závody, založené 
tu v roku 1949, ktoré v roku 1953 boli premenované na Slovenské nerudné bane a až od 
roku 1967 sa realizovali pod hore uvedeným názvom. Hlavným výrobným programom 
podniku bola ťažba a úprava prírodného drveného kameniva na stavebné účely, azbestu, 
ale aj lomového kameniva. V roku 1980 pracovalo v podniku 1633 pracovníkov a podnik 
dosahoval pozitívne výsledky, ale s prechodom na trhovú ekonomiku po roku 1989 došlo 
k jeho likvidácii. Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, štátny podnik v 
likvidácii, má adresu: Štefánikovo námestie č. 4, 052 27 Spišská Nová Ves. Nadväzný 
vývoj vzniku Východoslovenských kameňolomov, a. s., a ich ďalšie transformácie sú 
dostupné na internete /http://www.vslk.sk/ostatne.php?idPage=1&idText=1/. 

URANPRES, s. r. o., Spišská Nová Ves vznikla v roku 1994. Je právnym 
nástupcom Uránového prieskumu, š. p., ktorý tu pôsobil od roku 1961 pod názvom 
Závod IX Jáchymovských baní v Spišskej Novej Vsi a zaoberal sa hlavne vyhľadávaním 
a prieskumom uránovej mineralizácie v rámci Slovenska. 

V oblasti lokality Novoveská Huta mala táto organizácia pridelený dobývací 
priestor, v ktorom sa realizoval prieskum a ťažba uránu a neskoršie medených rúd. 
Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia v súvislosti s útlmom baníctva ťažba bola 
ukončená a ložisko zakonzervované. Po tomto období spoločnosť modifikovala svoju 
výrobnú činnosť a postupne sa vyprofilovala na kvalitnú a spoľahlivú firmu 
zabezpečujúcu komplexné dodávky bansko-stavebných, stavebných, geologických a 
vrtných prác. Spoločnosť zamestnáva približne 250 zamestnancov 
/http://www.uranpres.sk/.   
 

Východoslovenský rudný prieskum, n. p., Spišská Nová Ves vznikol koncom 
roku 1951 na základe rozhodnutia Hlavnej správy geologického prieskumu Ministerstva 
hút a rudných baní ČSR. K určitej transformácii došlo v roku 1958, keď vznikol na 
Slovensku jeden podnik pre výskum a prieskum v oblasti ložiskovej geológie, 
hydrogeológie a inžinierskej geológie s názvom Geologický prieskum, n. p., Turčianske 
Teplice, ktorý sa v roku 1961 presťahoval do Žiliny. V roku 1965 sa tento podnik rozdelil 
na dva podniky, a to IGHP, n. p. Žilina s celoštátnou pôsobnosťou v inžinierskej geológii 
a hydrogeológii a Geologický prieskum, n. p., Spišská Nová Ves s celoslovenskou 
pôsobnosťou v ložiskovej geológii. 

Na základe rozhodnutia MŽP SR dňom 30. 9. 1994 zaniká Geologický prieskum, 
n. p., Spišská Nová Ves a zároveň od 1. 10. 1994 vzniká nová organizácia preberajúca jej 
práva a povinnosti s názvom Slovenská geológia, š. p., Spišská Nová Ves. Zrušením 
podnikov Slovenská geológia Spišská Nová Ves, Geologický ústav Dionýza Štúra 
Bratislava a Geofondu Bratislava vzniká od 1. 1. 1996 príspevková organizácia s názvom 
Geologická služba Slovenskej republiky. V roku 2000 dochádza k návratu k pôvodnému, 
ale už čiastočne modifikovanému názvu Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
v Bratislave, ktorý má svoje regionálne centrum aj v Spišskej novej Vsi. 

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi bol zriadený zákonom č. 15/1940 
Slov. Zb. z 18. 1. 1940 o zriadení a pôsobnosti banských úradov na Slovensku, ktorým sa 
zriadili Obvodné banské úrady v Banskej Bystrici a Spišskej Novej Vsi. O jeho činnosti 
pojednáva publikácia (Müncner, 2010), v ktorej bola bližšie zdokumentovaná jeho 70-
ročná činnosť. Pozornosť si zasluhujú zvlášť roky 1970-1990, kedy došlo k mohutnému 
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rozvoju rudného aj nerudného baníctva na Spiši a Gemeri a roky 1990-2000, keď došlo k 
jeho totálnej likvidácii. Následne v rokoch 2000-2010 dochádza k jeho čiastočnému 
oživeniu v regiónoch, kde hlavný dozor nad ochranou a využitím nerastného bohatstva, 
ako aj bezpečnosti práce a prevádzky pri ťažbe nerastných surovín vykonával Obvodný 
banský úrad v Spišskej Novej Vsi.  

Vlastivedné múzeum v Spišskej Novej Vsi vzniklo r. 1951. Budova 
Vlastivedného múzea patrí medzi najcennejšie historické budovy v meste. Jej základy 
pochádzajú pravdepodobne z 15. stor. Slúžila ako radnica. Neskôr, r. 1774, sa stala 
sídlom novoutvorenej provincie 16 spišských miest (Provinčný dom). V priestoroch 
múzea je stála expozícia Príroda a história okresu Spišská Nová Ves, kde geológia 
a baníctvo majú svoje adekvátne zastúpenie. V súčasnosti je to Múzeum Spiša a jeho 
pobočkou je aj Banícke múzeum Gelnica. 
Viac: http://www.skrz.sk/vlastivedne-muzeum---spisska-nova-ves----a14-12449-
sk.htm#ixzz1aMSRjMvs  
 
Medailérske umenie so zameraním na baníctvo Spiša 

Medailérstvo ako samostatná umelecká disciplína vzniklo v období renesancie 
v prvej polovici 15. storočia v Taliansku. Odtiaľ sa potom rozšírilo do ostatných časti 
Európy, a teda aj k nám do vtedajšieho Uhorska, kde našlo výrazné uplatnenie v našej 
slávnej kremnickej mincovni (Hlinka, 1976). Medzi významné historické pramene 
zachytávajúce konkrétne historické javy patria i medaily a plakety. V minulosti, ale aj 
teraz sú vhodným prostriedkom zaznamenávania významných politických, 
spoločenských a hospodárskych udalostí na pamiatku. Tieto liate alebo razené kovové 
predmety, svojím tvarom podobné minciam, sú však v prvom rade umeleckými výtvormi. 

Pri výbere medailí s baníckou tematikou tohto obdobia a pri ich stručnom popise 
som vychádzal predovšetkým z prác Schenka (1979, 1983), Pješčáka (2006) a Haimanna 
(2006), ale aj z dokumentácie vlastnej zbierky medailí, ktorá je zameraná na banské 
mestá, ťažobné a prieskumné organizácie, banícke školstvo a osobnosti baníctva 
a geológie. Rozsah príspevku ma obmedzoval iba na určitý výber, avšak dostupná 
literatúra (Hlinka, 1976, Slavkovský, 2000, 2010, Marcinko, 2006) a predovšetkým 
Múzeum mincí a medailí v Kremnici /http://www.muzeumkremnica.sk, 
http://www.nbs.sk/ umožňujú hlbšie spoznať túto problematiku. 

 
Poznámka: Pri popise medailí sú použité tieto skratky – vysvetlivky: j. – 

jednostranná medaila, a. – averz, r. – reverz, B – bronz, T – tombak, pAg – postriebrená, 
pAu – pozlátená, paB – patinovaný bronz, paT – patinovaný tombak, Ø – priemer. 
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Ukážky medailí banských miest a osád východoslovenskej banskej oblasti 
 

1. Mesto Gelnica (a.), 700 rokov založenia mesta Gelnice 1264-1964 (r.) 
Medailér: Andrej Peter, 1964 Medaila: a., r., T, Ø 70 mm 

  
 

2. 700 Spišská Nová Ves (a.), 1268-1968 (r.).  
Medailér: Ján Šimo-Svrček, Medaila: a., r., B, Ø 80 mm 
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3. 20. výročie pobočky SNS Košice, 660. výročie mincovne v Smolníku 1987. 
Medailér: Veronika Witzová, 1987. Medaila: a., r., paT, Ø 70 mm, ale v podstate 
ide o kombináciu dvojitej medaily s replikou smolníckeho groša o Ø 27 mm, 
ktorý je strieborný a váži 10 g. 

 

  
 
Smolník získal mestské práva v roku 1327 a stal sa slobodným kráľovským 

banským mestom. Už koncom 15. storočia zohrával Smolník významné postavenie 
v hornouhorskom baníctve popri Gelnici, čo sa prejavilo pri zrode zväzu hornouhorských 
banských miest a neskoršie. Banské mesto Smolník najväčší rozvoj dosiahlo pred 
koncom 18. storočia, keď v roku 1787 tu žilo 6050 obyvateľov. Vtedy bane, huty, 
mincovňa a lesy poskytovali prácu skoro 2500 robotníkom. Avšak živelné pohromy na 
prelome 19. storočia a neskoršie postupný úpadok baníctva spôsobili neustály pokles 
obyvateľstva v Smolníku.  

Po medailách prezentujúcich slávu baníctva a mincovníctva banských miest Spiša 
sa v ďalšej časti príspevku zameriam iba na ukážky medailí ťažobných a prieskumných 
podnikov a banského úradu, ktorých sídlom bola Spišská Nová Ves. Realizujem to 
v nadväznosti na vyššie uvedený popis týchto organizácií. 
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4. Železorudné bane, n. p., Spišská Nová Ves (a.), Za nepretržitú obetavú prácu, 
30 rokov (r.). Medailér neznámy. Medaila dvojstranná a razená z T o Ø 60 mm. 

 

   
 

5. Železorudné bane Spišská Nová Ves (a.). Za 35 rokov nepretržitej obetavej práce 
(r.). 
Medailér neznámy. Medaila (a., r.),T o Ø 60 mm. 
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6. Železorudné bane Spišská Nová Ves 40 (a.). 1946-1986 (r.). 
Medailér neznámy. Medaila (a., r.),T o Ø 60 mm. 
 

  
 
 

7. Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, n. p., v Spišskej Novej Vsi (VKŠ) 
za prácu a vernosť (a.). Medailér neznámy. Medaila j., T o Ø 70 mm. 
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8. Uránový prieskum, n. p., Závod IX Jáchymovských baní v Spišskej Novej Vsi. 
Medaila Uranového průzkumu v Liberci k 35. výročiu jeho založenia. 
Medailéri M. Kozelka a J. Krist. Medaila (a., r.), paT o Ø 60 mm. 
 

  
 
 
9. Geologický prieskum, n. p., Spišská Nová Ves za pracovnú vernosť. 

Medailér neznámy. Plaketa a (a., r.), paT o rozmeroch 23 x 40mm. Plaketa b (j.), 
pAu o rozmeroch 37 x 46 mm. 

88         

            a ...................b  
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10. Geologický prieskum, n. p., Spišská Nová Ves za spoluprácu. 
Medailér neznámy. Plaketa (j.), paT o rozmeroch 80 x 45 mm. 

 

 
 
11. Geológia v službách Slovenskej republiky 1940-2000. 

Medailér neznámy. Medaila razená v Mincovni Kremnica (a., r.), paT o Ø 60 
mm. 

 

11940    
 
12. Obvodný banský úrad, Spišská Nová Ves (a.). Vývoj banskej správy na Spiši 

1854-1984 (r.). Medailér neznámy. Medaila razená z T o Ø 60 mm. 
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Pri výbere medailí a ich stručnom popise som vychádzal predovšetkým z prác 
Schenka (1979, 1983), Pješčáka (2006) a Haimanna (2006), ale aj dokumentácie vlastnej 
zbierky medailí a plakiet. Práve táto skutočnosť ovplyvnila to, že ukážky medailí 
niektorých organizácií chýbajú. 

 
Záver 

Geológia a baníctvo majú nezastupiteľné miesto v procese zabezpečovania 
základných nerastných surovín pre hospodársky rozvoj spoločnosti. Takúto úlohu plnili 
aj prieskumné a ťažobné organizácie v regióne Spiša, z ktorých po útlme baníctva 
koncom 20. storočia ostalo iba určité torzo v Spišskej Novej Vsi. Napriek tomu, že toto 
odvetvie hospodárstva tu dominovalo dlhé obdobia a dávalo obživu obyvateľstvu, je jeho 
oživenie veľmi zložité. 

Realita súčasného žitia je iná, ako bola v minulosti, a preto buďme za skĺbenie 
možností, čo sa dá dosiahnuť iba určitým kompromisom prospešným pre celú 
spoločnosť. Okrem zdravého životného prostredia potrebujeme naďalej zabezpečovať 
nerastné suroviny dôležité pre naše hospodárstvo. Avšak bez intenzívneho rozvoja 
geológie a baníctva to nepôjde. Preto tam, kde jestvujú podmienky pre banské 
podnikanie, treba ich v intenciách súčasných poznatkov realizovať pre prospech našej 
spoločnosti. 

Z toho dôvodu pripomínajme si slávu našich banských miest obnovou ich 
kultúrneho dedičstva, ale aj formou tradícií a šírením dostupnej literatúry, ako aj 
umeleckých artefaktov, kde nezastupiteľné miesto má aj medailérska tvorba. Takúto 
úlohu má plniť aj predložený príspevok, v ktorom zúročujem svoje odborné poznatky 
ložiskového geológa, ale aj nové pohľady seniora zaoberajúceho sa medailérstvom 
a históriou baníctva. 
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Prezentácia geológie a baníctva v expozícách, na výstavách 
a v zbierkovom fonde Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi 

počas 60 tich rokov existencie múzea 
 

Zuzana Krempaská 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

 
 
Národu možno odcudziť mnoho vecí. 
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny. 
Národu možno vziať slobodu, 
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu. 
Vyrvať mu to, čo je v jeho duši a čo nosí vo svojom srdci... 
                                                                             J.C.Hronský 

 
Neoddeliteľnú súčasť histórie regiónu Spiša predstavuje baníctvo, ktoré malo 

rozhodujúci význam na hospodársky rast Spiša i mesta Spišská Nová Ves. Podmienilo  
rozvoj hutníctva, mincovníctva, mediarstva, železiarstva, lesníctva, remesiel, obchodu, 
výrazne ovplyvňovalo sociálne postavenie obyvateľstva, ale i kultúrny a spoločenský 
vývoj regiónu. 

Podmienkou rozvoja baníctva na Spiši boli bohaté ložiská  nerastov Spišsko – 
gemerského rudohoria, hlavne medených, železných rúd, ale aj výskyty striebra, zlata 
a ortuti. 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi je od svojho vzniku v roku 1951 úzko spojené 
s tématikou baníctva. Dnes to dokladujú nielen rozsiahle zbierkové fondy geológie 
a baníctva, ale aj početné výstavy, ktoré boli inštalované v múzeu, ako aj súčasná stála 
expozícia s názvom Baníctvo na strednom a južnom Spiši v 14. – 19. storočí.   

V roku 2011 Múzeum Spiša pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku vydalo 
monografiu, ktorá je prvým uceleným a komplexným prehľadom jeho  histórie. Na 140 
stranách publikácie čitateľ prejde históriou múzea od jeho vzniku 1951 po súčasnosť 
2011, cez  históriu  budov a expozícií, cez vznik jednotlivých odborných oddelení a ich 
činnosti, ako aj podaním komplexných informácií o jednotlivých odboroch, zbierkových 
fondoch a odbornej činnosti: geológia, paleontológia, botanika, zoológia, história, dejiny 
hudby, etnografia, dejiny umenia, numizmatika a archeológia. Záverečné kapitoly 
obsahujú prehľad o prezentačnej, edičnej a publikačnej činnosti múzea a jeho 
pracovníkov. Súčasťou monografie je multimediálne DVD, ktoré ponúka väčší priestor 
informáciám. 

Príspevok, ktorý prinášame na stránky tohto zborníka, podrobnejšie dokumentuje 
odbory baníctvo a geológia, ktoré zaujali významné miesto už od vzniku múzea.  
Zároveň by sme chceli spomenúť organizácie a kolegov geológov i baníkov s ktorými 
sme spolupracovali, a ktorí odbornou radou a pomocou, finančne, ale aj prispievaním 
a rozširovaním zbierkových fondov prejavovali múzeu svoju priazeň, podporu a  zaslúžili 
sa tak o jeho rozvoj.  
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Z histórie Múzea Spiša 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vzniklo 7.mája 1951. Iniciátorom  myšlienky 

založiť múzeum bol Matej Vojtáš, v tom čase okresný osvetový inšpektor, ktorý sa stal aj 
prvým  riaditeľom vtedy Okresného vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi. 
V rokoch 1951 – 1954 múzeum ešte nemalo vlastné priestory, ani možnosť pre 
budovanie zbierkových fondov. Mimoriadne dôležitým momentom pre existenciu a 
vývoj, ale aj ďalšiu budúcnosť múzea bolo rozhodnutie o jeho sídle, po ktorom 
nasledovalo nemalé úsilie a dlhá cesta, na konci ktorej stála jedna z 
najvýznamnejších historických budov v Spišskej Novej Vsi nazývaná „ Provinčný 
dom“. Táto sa 1.1. 1955 stala sídlom múzea a je ním do dnešných dní.  

 

 
 

Foto 1  Provinčný dom 60 te roky 20. storočia 
 
Historická budova bola  postavená v 15. storočí pôvodne ako radnica mesta 

Spišská Nová Ves  a tomuto účelu slúžila až do roku 1776. Dnešnú podobu nadobudla po 
prestavbe  v rokoch 1763 – 1765. Jej najcennejšou časťou  je fasáda, zdobená rokokovou 
štukovou výzdobou. Ďalšia história budovy je spojená s panovníčkou Máriou Teréziou, 
ktorá v roku 1772 získala späť po 360 ročnom poľskom zálohu XVI spišských miest. V 
roku 1777 Provincia XVI spišských miest kúpila od mesta Spišská Nová Ves práve 
radnicu, aby si tu zriadila administratívnu budovou, v ktorej sídlilo aj súdnictvo 
Provincie XVI spišských miest. Odtiaľ pomenovanie „Provinčný dom“. Po zrušení 
Provincie v roku 1876 sa budova  dostala do majetku Spišskej župy, tá ju prenajímala, až 
ju napokon v roku 1894 odkúpila Sporiteľňa XVI spišských miest, ktorá ju v rokoch 1894 
– 1895 veľkoryso prebudovala.  

V 50 - tych rokoch v Provinčnom dome krátko sídlila Matica Slovenská a od roku 
1955 Vlastivedné múzeum, ktoré však definitívne celú budovu od Matice Slovenskej 
získalo 1.1.1958 na základe vládneho uznesenia z 27.3.1957 č. 349. 

Dnes si nevieme predstaviť dôstojnejší stánok, nielen v meste Spišská Nová Ves, 
ale históriou a významom budovy i v regióne Spiša, pre kultúrnu inštitúciu akou je 
Múzeum Spiša. 
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Foto 2  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi (obálka monografie) 
 

V súčasnosti je Provinčný dom, Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves,  evidovaný v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod č. 599/0 ako kultúrna 
pamiatka, ktorá sa  nachádza na území  Pamiatkovej zóny  Spišská Nová Ves, kde tvorí 
dominantu na severnej strane najdlhšieho šošovkovitého námestia v Európe oproti 
farskému kostolu s najvyššou vežou na Slovensku.  

Po viacerých organizačných zmenách, s ktorými sa spájala aj zmena názvu múzea 
je  Múzeum Spiša v  Spišskej Novej Vsi od 1.4.2002 príspevkovou organizáciou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Postavenie, úlohy 
múzea, ako aj podmienky na výkon základných odborných činností v múzeu, 
ktorými sú nadobúdanie, ochrana a prezentácia predmetov kultúrnej hodnoty ako 
súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska upravuje zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách 
a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. 

 Múzeum Spiša svojou špecializáciou  na prírodovedný výskum a dokumentáciu 
územia Spiša, na dejiny výroby klávesových nástrojov a vývoja nábytku na Slovensku 
patrí  medzi najväčšie a najkomplexnejšie múzeá nielen na Spiši, ale aj v rámci celého 
regiónu Východného Slovenska a Slovenska vôbec. Veľká obsahová rôznorodosť múzea 
sa premietla aj do bohatosti zbierkových fondov múzea, ktoré obsahujú spolu 133 726 
kusov zbierkových predmetov.  

Prezentácia geológie a baníctva v expozíciách, na výstavách a v zbierkovom 
fonde Múzea Spiša. 

V prvom období existencie múzea 1951 – 1965, tu pracovali len dvaja 
zamestnanci – riaditeľ Matej Vojtáš a dozorkyňa, ktorá bola aj upratovačkou. 
Zbierkotvorná činnosť mala charakter náhodných akvizícií a  aj ich expozičná prezentácia 
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mala formu skôr neusporiadaného depozitára ako expozície. Neexistovala žiadna 
evidencia, ani priestor  na uloženie zbierok. V tomto období boli v troch miestnostiach 
múzea inštalované expozície: 
1959 – Pamätná izba Jána Nálepku 
1962 – Expozície paleontológie, archeológie a prírodovedných zbierok 
Poznámka: V archíve múzea nemáme písomný ani fotografický doklad o žiadnej výstave 
z tohto obdobia. 

Rok 1965 bol rokom zásadných zmien v odbornom prístupe k práci v múzeu vo 
všetkých oblastiach, čo bolo iniciované  personálnou výmenou na poste riaditeľa, ktorým  
bol k 1.1.1965 menovaný prom. geológ Milan Badík. Do funkcie nastúpil už ako  
skúsený múzejník, predtým riaditeľ Baníckeho múzea v Gelnici. Najvýznamnejšia 
a základná zmena sa týkala zavedenia odbornej evidencie zbierok, čo snáď múzeum 
zachránilo pred jeho zánikom. (Prvá mineralogická zbierka v múzeu je  zapísaná pod 
číslom 310/65 - zbierka rúd, zber Matej Vojtáš, lokalita Rudňany. Prvá banícka zbierka 
pod číslom 182/65 - banícky olejový kahanec, získaný darom v roku 1963 z Novoveskej 
Huty. Prvý zápis paleontologickej zbierky č. 264/65 obsahuje údaje: „ zkamenelá kosť 
diluviálneho zvieraťa v travertíne, 84 cm dlhá, získal Matej Vojtáš v roku 1960, 
zberom“). 

 Rok 1965 predstavuje veľký posun dopredu  v odbore baníctvo a  geológia a to 
nielen tým, že nový riaditeľ Milan Badík bol  profesiou geológ ale aj skutočnosťou, že 
múzeum sa stalo „...regionálnym múzeom pre vedné disciplíny geológia, botanika, 
zoológia a baníctvo so zberným regiónom, ktorý sa kryje etnikom Spiša a pre 
archeológiu a históriu so zbernou oblasťou mesta Spišskej Novej Vsi a okolím.“ 
(M.Badík, 1969)  V odbore geológia sa začal realizovať špecializovaný, systematický 
zber v oblasti regiónu Spiša. „ ....v sfére záujmu múzea sú: Spišsko-gemerské rudohorie, 
Slovenský raj s Galmusom, Čierna hora, Branisko, Spišská kotlina, Levočské pohorie, 
Spišská Magura a spádové časti Pienin a Vysokých a Nízkych Tatier.“ (M.Badík, 1969).   

Zmeny nastali aj v prezentačných aktivitách múzea. K 10. septembru 1966 bola 
verejnosti sprístupnená expozícia, ktorá obsahovala časti: geológia, zoológia, botanika, 
archeológia, história a baníctvo, ktoré už vtedy predstavovalo osobitnú časť expozície 
práve pre svoj význam, ktorý zohralo v histórii Spiša. Vystavené boli jedinečné 
exponáty, ktoré patria medzi najhodnotnejšie zbierky Múzea Spiša dodnes a sú 
prezentované i v súčasnej expozícii.  

V expozícii baníctva boli vystavené banské meracie prístroje „Schinzeug“, 
pozostávajúci z niekoľkých častí a pantograf, ktoré  získali ocenenie už v roku 1965 na 
výstave pri príležitosti Medzinárodného vedeckého seminára o nových metódach 
geometrie nerastných ložísk, ktorý sa konal 28.9.1965 v Starom Smokovci. Medzi 
historické exponáty  patrí vzácny exponát stredoveký vrátok (rumpál, točidlo, hašpel) 
s vodorovným hriadeľom opatreným dvoma kľukami. Na hriadeli sú ešte pozostatky dnes 
už petrifikovaného konopného lana. Toto zariadenie slúžilo na dopravu rudy 
a pochádza zo starých banských diel z Hnilčíka. Podľa starých banských poriadkov sa 
také zariadenie sa používalo v baniach už začiatkom 14. storočia.  Raritou je aj exponát 
„uhorský hunt“ - bol to najpoužívanejší banský vozík. Pod ťažiskom vozíka bola 
náprava väčších a pod prednou časťou menších kolies. Beháči  boli ľudia, ktorí v bani 
jazdili s vozíkmi, ktoré sa pohybovali po drevených dráhach. Neskôr bola v baniach 
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zavedená koľajová doprava. Vystavený exponát je cennou zbierkou, pochádzajúcou 
zo Smolníka -  šachty Terézka. 
 

 
 

Foto 3  Banské meracie prístroje „Schinzeug“ – astrolábium. 
 

Z geológie boli v expozícii (1966) prezentované rudné a nerudné nerastné 
suroviny, kryštalické formy minerálov, vrtné jadrá zo zbernej oblasti Spiša, ale aj  
exponáty z paleontológie, ako pozostatky jaskynného medveďa z lokality Medvedia 
jaskyňa, ukážky jaskynných výzdob z oblasti Slovenského raja. Riaditeľ M. Badík 
plánoval geologickú časť expozície do roku 1968 značne rozšíriť, a tak  zadal u Zoltána 
Schmidta vypracovanie scenára: „Rámcový plán expozície anorganickej prírody 
Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi“. Z archívneho materiálu 
citujeme:„V zmysle dohovoru s riaditeľom Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi, 
promovaným geológom M. Badíkom, som vypracoval ídeový návrh geologickej časti 
prírodovednej expozície múzea. Toto úsilie prichádza práve v období príprav na 23. 
Medinárodný geologický kongresm ktorý sa uskutoční po prvý raz v ČSSR v roku 1968. 
Táto významná udalosť v dejinách geologických vedných disciplín v našej vlasti nesmie 
nájsť nepripravené múzeum v Spišskej Novej Vsi, v ktorého zbernej oblasti povedie jedna 
z najdôležitejších pracovných exkurzných trasí.“Rok 1968 bol aj rokom, kedy Spišská 
Nová Ves oslávila svoju 700 ročnicu. Tento zámer sa však nepodarilo realizovať. 
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Foto 4  Pohľad do prírodovednej expozície 1966  – Expozícia baníctva, geológie, 
botaniky, zoológie Spiša, histórie mesta Spišská  Nová  Ves a archeológie lokalít 

Dreveník a Čingov 
 

Výstavy z tohto obdobia sú dokumentované v archíve múzea, chýba však ich 
fotodokumentácia: 1965 - 200 rokov baníckej akadémie (Gelnica), 1970 - Baníctvo 
Spiša, výstava na počesť 25. výročia Národného podniku Železorudných baní 
v Spišskej Novej Vsi a osláv 700 rokov baníctva v Smolníku (autori libreta: M. Badík , F. 
Javorský), 1973 - 25 rokov Železorudných baní. 

 

 
 

Foto 5  Libreto a scenár výstavy: Baníctvo Spiša 
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Pôsobenie Milana Badíka ako riaditeľa v múzeu nebolo dlhé (1965 – 1971). Jeho 
veľký prínos však spočíva v koncepčnom prístupe k budovaniu múzea, angažovanosti vo 
vedeckej a výskumnej  činnosti, bohatej  publikačnej a edičnej práci (Spiš vlastivedný 
zborník, I. ročník vyšiel v roku 1967). V poslednom roku svojho pôsobenia (1970) M. 
Badík zadal u externých vedeckých pracovníkov vypracovanie komplexného scenára: 
Scenár a libreto  Regionálneho múzea Spiša a galérie v Spišskej Novej Vsi. (Autori 
libreta - časti geológia: Badík Milan, Bajaník Štefan, Fusan Oto, Snopko Ladislav). 
Expozícia však bola v dôsledku rekonštrukčných prác na budove múzea  sprístupnená 
verejnosti až v roku 1977 a nikdy nebola realizovaná v plnom rozsahu podľa 
pripraveného scenára. 
 Odbor geológie a baníctva  po odchode M. Badíka 1971 bol obsadený až v roku 
1973. Prom. geológ Katarína Čopianová pracovala v múzeu ako samostatný odborný 
pracovník v rokoch 1973 – 1980. Plán akvizície v tomto období bol účelový a smeroval 
k vytvoreniu novej prírodovednej expozície (podľa už spomínaného scenára), ktorá bola 
otvorená pre verejnosť 8.12. 1977.  

Zbierkový fond, výstavy a expozície od roku 1983 – do súčasnosti. 
V roku 1983 nastúpila do vtedy Vlastivedného múzea Spiša s galériou Ing. Zuzana 
Krempaská, absolventka VŠT Košice Baníckej fakulty, ktorá bola prijatá s perspektívou 
na obsadenie miesta geológa v Baníckom múzeu v Gelnici (to sa neuskutočnilo), ktoré 
bolo pobočkou Múzea Spiša v dvoch obdobiach: 1965 – 1966 a 1984 – 2004. V roku 
2004 bolo Banícke múzeum delimitované, jeho zriaďovateľom sa stalo Mesto Gelnica a 
dlhoročne sústreďovaný zbierkový fond  evidovaný v prírastkových knihách Baníckeho 
múzea v Gelnici a Múzea Spiša v SNV bol rozdelený medzi tieto dve múzea. 

Geologický výskum a akvizícia v regióne od roku 1983 okrem základného 
prieskumu smeroval k dokumentácii banských lokalít v spišskogemerskom rudohorí, 
ktoré boli v likvidácii (po roku 1989 úpadok baníctva a zatváranie ložísk), ako i k 
záchrane  ich hmotnej dokumentácie (vzorky minerálov, hornín, ale aj geologické mapy 
a banícke zbierky), čo malo veľký význam nielen z hľadiska prírodných vied, ale aj 
z pohľadu histórie. Realizované výskumné úlohy ako Rudnianske rudné pole, Banícke 
lokality na Spiši (lokality Smolník, Slovinky, Gelnica, Henclová, Stará Voda ...), vyústili 
nielen do prezentačnej činnosti formou výstav, ale aj do zbierkotvornej činnosti, ktorá 
bola zameraná na dokumentáciu jednotlivých typov mineralizácií na ložiskách (rudné 
vzorky), ale aj na získanie mineralogických zvláštností a dopĺňaním mineralogického 
systému v zbierkovom fonde. V tejto činnosti múzeu výrazne pomohli pracovníci baní, 
geológovia a súkromní zberatelia. Úprimné poďakovanie patrí kolegom: Dojčanský, E. 
Felber, V. Hoza, M. Jančura, S. Jeleň, M. Mikolaj, P. Michalko, J. Midlík, L. Novotný, 
O. Novotná, J. Tulis, J. Daniel, F. Pomorský, M. Števko a mnohí ďalší. Najhodnotnejšie 
získané vzorky boli použité pri reinštalácii expozície v roku 1993 – Expozícia 
prírody a histórie regiónu, ktorá predstavuje územie Spiša s bohatstvom prírodných 
krás a zaujímavostí. Podáva  komplexnú geografickú, geologickú, paleontologickú, 
botanickú a zoologickú charakteristiku a dokumentáciu orografických celkov: Slovenský 
raj, Spišsko-gemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy. Trojrozmerné 
exponáty v počte  2000 ks - živočíchov, motýľov, rastlín, minerálov a hornín, prezentujú 
špecifiká, zvláštnosti a jedinečnosti prírody regiónu. Špeciálnou časťou v rámci  
expozície je paleontológia, kde 106 ks skamenelín dokumentuje vývoj prírody na 
skúmanom území v dávnych geologických dobách. 
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Zbierkový fond geológie dnes tvorí 3077 kusov zbierok (mineralógia, 
petrografia, geologické javy) a  3432 ks paleontologických vzoriek (skamenelín), ktoré 
boli získané  vlastným zberom pri plnení vedeckovýskumných úloh, kúpou 
(prostredníctvom projektov a grantov), výmenou a darom. 

Fond baníctva bol v roku 1986 preradený z prírodných vied do odboru  história. 
Jeho časť prešla do Baníckeho múzea v Gelnici, odkiaľ boli zbierky opäť privezené, keď 
bola v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 1993 inštalovaná expozícia baníctva. 
Autorom scenára bol Mgr. Dušan Keselica. Dnes tento fond Múzea Spiša tvorí 206 
zbierkových predmetov. 
 

 
 

Foto 6a,b  Expozícia baníctva v Múzeu Spiša 2008 
 

 Autorom scenára súčasnej expozície baníctva, ktorá bola reinštalovaná v roku 
2008 s názvom: Baníctvo na strednom a južnom Spiši v 14. – 19. storočí je Ing. 
Zuzana Krempaská a finančne na realizáciu prispela spoločnosť Ludovika energy s.r.o. 
Expozícia dokumentuje prehľad histórie baníctva a jeho vplyv na hospodársky rozvoj 
Spiša i mesta Spišská Nová Ves. Historické listiny, insignie, medaily, plakety a 
fotografie, staré banské mapy, meracie prístroje, banské nástroje, banícke svietidlá ,odev, 
vzorky rúd a ukážky smolníckych mincí dokumentujú na malom priestore ťažbu, 
prieskum, banskú výrobu, úpravu medených rúd, ale aj banícke zvyky, teda prepojenie 
baníctva s ostatnými odbormi ako hutníctvo, železiarstvo, mincovníctvo, mediartsvo, 
lesníctvo a remeslá. Napríklad vystavené historické banské mapy sú názornou ukážkou 
skutočnosti, že uplynutím mnohých storočí ustupuje do pozadia prvoradé poslanie 
a funkcia banských máp a do popredia sa dostáva ich historicko kultúrna hodnota. Banské 
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mapy tvoria cennú časť kultúrneho dedičstva Slovenska, ktoré sa nám zachovalo ako 
produkt ľudského umu a zručnosti našich predkov z minulých dôb. Medzi cenné 
vystavené mapy patrí pôdorys a nárys bane Concordia v Gelnici z roku 1796, ale aj mapy 
z oblasti Poráča (26.septembra 1758), Smolníka a Rudnian. 

 
Najvýznamnejšie výstavy od roku 1983 s témou geológie a baníctva realizované 
v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi . 
Prehľad výstav:   
1984 - Krása kameňa, 1989 - História a súčasnosť ložiska Rudňany, 1991 - Chránené 
minerály Slovenska, 1994 - Príroda Slovenského raja, 1996 - Geológia pre človeka 
a životné prostredie, 2001 - Skamenené more, 2005 - Slovensko prírodný klenot v srdci 
Európy, 2006 - Život zakliaty v kameni,Tajomný jednorožec, 2010 – Planéta Zem, na 
ktorej žijeme, 2010 -  Baníci tvoria. 
 

 

 
Foto 7a,b  História a súčasnosť ložiska Rudňany 1989 
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Foto 8  Výstava Baníci tvoria 2010 
 

 
 

Foto 9  Planéta Zem, na ktorej žijeme - medzinárodná výstavy v spolupráci so SNM 
Bratislava 
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Záver 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi mohlo realizovať svoju výstavnú a 

expozičnú činnosť aj vďaka finančnej podpore organizácií. Úprimná vďaka patrí za 
dlhoročnú podporu firmám URANPRES s.r.o., Železorudné bane  Rudňany, Ludovika 
energy s.r.o., ale aj mnohým ďalším našim sponzorom. Dovoľte však, aby sme vyjadrili 
poďakovanie aj všetkým Vám, ktorí ste počas 60 ročnej existencia Múzea Spiša 
v Spišskej Novej Vsi pri nás stáli, podporovali nás, prejavovali ste nám priazeň 
a pomáhali nám.  
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Koncepcia baníckeho skanzenu v Rudňanoch 
 

Cyril Kacvinský  
Banícky cech Rudňany 

 
 

1. Úvod 
Región Spiša patrí medzi tie oblasti Slovenskej republiky, ktoré sú turisticky 

príťažlivé. Nachádza sa tu množstvo prírodných krás, sú tu početné kultúrnohistorické 
pamiatky aj významné turistické centrá – Vysoké Tatry, Slovenský raj, ako aj dve 
mestské rezervácie: Levoča s gotickým oltárom Majstra Pavla z Levoče a Spišská 
Kapitula so Spišským hradom. Medzi významné tradície spišského regiónu možno 
zaradiť baníctvo, ktorého začiatky siahajú do prvej plovice 14. storočia so známymi 
banskými strediskami – Rudňany, Gelnica Smolník, Slovinky a ďalšie. Útlmový program 
v rudnom baníctve (1992) zasiahol aj najväčši železorudný závod na Slovensku v 
Rudňanoch. Prvá koncepcia baníckeho skanzenu bola vypracovaná v roku 1993,ktorej 
cieľom je uchovať pre budúce generácie aspoň časť technických zariadení                              
v najvýznamnejšej oblasti Spišsko – gemerského rudohoria vybudovaním baníckeho 
skazenu. V koncepcii sa počíta s využitím povrchových objektov v okolí jamy Mier, ako 
aj nádvoria v blízkosti najstaršieho portálu štôlne Rochus (1795). V podzemí sa pre 
banícky skanzen doporučuje využitie jamy Mier od ohlbne po Rochus obzor ( výška 
42m) a hlavné dopravné chodby medzi portálom Rochus štôlne a hlavným skladom 
výbušnín, ako aj s náraziskami a vozíkovým obehom šachty Mier na obzore Rochus. 

 
2. Zriadenie skanzenu 

Cieľom vypracovanej koncepcie je účelne využiť pre banícky skanzen banské 
diela a objekty nielen na povrchu, ale aj v podzemí a tým zdokumentovať túto časť 
technického dedičstva baníctva. Pri likvidačných prácach je potrebné dbať na to, aby 
nedošlo k zničeniu strojov a zariadení, ktoré už v súčasnosti majú svoju historickú a 
technickú hodnotu. Výhodnosť a účelnosť takého riešenia spočíva:  
- v existencii banských diel a objektov na povrchu v dobrom technickom a 
bezpečnostnom stave, 
- v priaznivej komunikačnej prístupnosti s možnosťou náštevy aj iných kultúrno-
historických a prírodných pamiatok v blízkosti budúceho baníckeho skanzenu, 
- v možnosti získať priestory a zariadenia bezplatných prevodom do majetku budúceho 
prevádzkovateľa skanzenu, 
- v sústredení banskej techniky používanej na viacerých banských závodoch v regióne 
Spiša, 
- v úspore zriaďovacích nákladov vzhľadom na využitie existujúcich objektov a 
zosúladením s plánom likvidácie ložiska, 
- vo využití kvalifikovaných pracovníkov, 
- v čiastočnom riešení zamestnanosti počas realizácie a prevádzkovania skanzenu, 
- v rozvoji obce v súvislosti s činnosťou skanzenu s ostatnými podnikateľskými 
aktivitami, 
- vo zvýšení turistickej atraktívnosti regiónu a nepriamym pozitívnym ekonomickým 
prínosom z návštevnosti. 
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Koncepcia si teda kladie za cieľ charakterizovať súčasný stav na bývalom 

banskom závode a v obci, navrhnúť ďalšie využitie objektov, načrtnúť ideu projektu 
budúceho skanzenu, vychádzajúc z reálnych možností v nadväznosti na útlm a zámer 
rozvoja obce. 

 
3. Výber objektov pre skanzen 

Centrum budúceho skanzenu bude na šachte Mier, ktorej ťažná veža a šachetná 
budova je od roku 2005 vyhlásená za Národnú technickú a kultúrnu pamiatku (NKP). 
Nádvorie tejto šachty bude využité na ukážku niektorých banských strojov a zariadení 
použivaných pri banskej doprave, dobývaní, ako aj vrtných súprav používaných pri 
geologickom prieskume. Počíta sa s využitím šachty medzi ohlbňou a Rochus obzorom, 
kde bude zriadené náhradné dopravné zariadenie na výšku 42 m, nakoľko ťažný stroj je 
zlikvidovaný. Banská časť skanzenu je plánovaná na úrovni Rochus obzoru. Počíta sa s 
využívaním horizontálnej banskej dopravy medzi ústim štôlne Rochus a šachtou Mier - 
dĺžka trate 1 km a následne horizontálna doprava k hlavnému skladu výbušnín – dĺžka 
trate 600 m. Hlavný sklad výbušnín je situovaný severo – východne od šachty Mier. Má 
priamu nadväznosť na hlavnú dopravnú chodbu. V sklade sa ponechajú dve komory na 
znázornenie a ukážku manipulácie s výbušninami a ostatné komory sa využijú ako 
oddychové priestory pre náštevníkov, pripadne pre zdravotníctvo (soľná jaskyňa ). 
Severne oproti hlavnému skladu výbušnín sa nachádza žilný odžilok, kde sa vykonal 
geologický prieskum s negatívným výsledkom. Tieto banské diela sa dajú využiť na 
ukážku razenia komínov a medziobzorových chodieb, ťažobných porubov, rudných 
sýpov, nasadenia vrtných súprav, nakladačov, škrabákových vrátkov, uskladnenia 
výbušnín na pracovisku, osvetlenie, vetranie pracovísk, rozvody stlačeného vzduchu a 
výplachovej vody atď. Pre účely skanzenu predpokladáme využiť štôlňu Terézia, ktorá 
bola vyrazená roku 1835, treba však ešte preveriť možnosti návštevy turistov, nachádza 
sa v areáli šachty Mier. Východne (800m) od štôlne Terézia sa nachádza portál štôlne 
Krížova, dnes už je obnovený. Táto štôlňa sa taktiež začala využívať v roku 1835 a podľa 
mapovej dokumentácie sú aj vzájomne prepojené. 
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4. Koncepčný návrh banského skanzenu 

V roku 2007 spracovali Banské projekty, s.r.o., Bratislava koncepčný návrh pre 
podzemnú časť skanzenu, v ktorom rozdelili možnú výstavbu do deväť etáp s návrhom 
nákladov na vykonávacie projekty a nákladov na realizáciu skanzenu. V technickej 
správe je popis navrhnutých stavebných úprav jednotlivých stavebných úprav 
jednotlivých objektov pre využitie po zriadení skanzenu. V časti zvislé banské diela sa 
navrhuje využitie šachty Mier medzi povrchom a Rochusom obzorom zabudovaným 
osobného výťahu pre 5 osôb s presklenými stenami výťahu a osvetlením šachty po celej 
hĺbke. V časti horizontálneho banského diela sa navrhuje osobná doprava osôb z povrchu 
štôlne Rochus k narazisku šachty Mier a ďalej až ku hlavnému skladu výbušnín. Pre 
osobnú dopravu sa navrhuje doprava akumulátorovými lokomotívami. V návrhu sú 
navrhnuté nástupné a výstupné stanice, úprava počvy a koľají, vybacenie banských WC 
pre mužov a ženy, návrh osvetlenia jednotlivých objektov a návrh bezpečnostných 
zariadení a opatrení pre budúcu prevádzku skanzenu. Koncepcia obsahuje zriadenie 
banského úseku v už vyrazených banských dielach, ktoré boli vyrazené v minulosti za 
účelom overenia rudného odžilku. Sú navrhnuté rôzne druhy výstuží horizontálnych aj 
vertikálnych banských diel, ukážky strojov a zariadení pri razení banských diel, ukážky 
strojov a zariadení pri razení banských diel, ukážka separatného vetrania a expozícia 
dobývacích metód. Náklady stavby sú v koncepcii stanovené po etapách a sú vypočítané 
z predpokladaných výmer a empirický stanovených rozpočtových ukazovateľov. 
 
 
 
 

 154



Baníctvo a geológia na Spiši – história, súčasnosť a perspektívy 
 

Rekapitulácia nákladov: 
 RN celkom  20% DPH  Spolu  Projekty  20% DPH  Spolu 
SK  31,245 145  6,249 029  37,494 174  3,235840  647 168  3,883 008 
EUR  1,037 149  207 430  1,244 579  107 410  21 482  128 892 
 
5. História lokality 

Názov obce, resp. osady pri jeho vzniku je spojený s rodinou Mariassyovcov, 
ktorej sa pripisuje založenie obce Cufurbach, čo voľne môžeme preložiť ako Medený 
potok, o čom svedčia listiny v Markušovskom archíve, kde rodina Mariassyovcov mala 
jedno zo svojich sídiel. Preto rok 1332 považujeme za prvú mienku o vzniku obce. Avšak 
listinu, ktorá tunajšiemu zemepánovi povoľovala otvoriť bane a vyrážať rudy, vydal 
uhorský kráľ Ľudovít 1. až roku 1344, v ktorej sa začal používať názov obce Kotterbach. 
Toto pomenovanie trvalo až do roku 1894, kedy vplyvom maďarizácie bol názov 
zmenený na Ötösbanya. Po vzniku ČSR (1918) sa názov obce zmenil na Koterbachy. V 
roku 1948 na návrh miestneho rímskokatolíckeho farára Jána Slodičku bola obec 
pomenovaná na dnešné Rudňany. 

Najviac z histórie dobývania rúd prezrádza najstaršia banská mapa z roku 1758. 
Podľa značne rozvetvenej siete štôlní, chodieb komínov a dobývok sa dá predpokladať 
dlhé trvanie baníctva pred týmto rokom. Ťažba bola zameraná na zlato, striebro a hlavne 
meď, neskoršie aj ortuť. 

Vyťažená ruda z koterbašských baní sa spracovala v primitívných domácich 
hutách. Dodnes sa časť obce volá Huta, pretože jedna z hút bola umiestnená práve tu. 
Väčšia časť rudy sa povozmi odvážala a spracovala v Štefanskej Hute, Starej Vode a do 
iných hút v okolí Rudnian. Rozvoj baníctva neskôr podporili vznikajúce spoločnosti, 
ktoré sa podieľali na pripravných a dobývacích prácach. Náklady na ťažbu presahovali 
možnosti jednotlivca jednak pre primitívny a zdĺhavý spôsob dobývania a jednak preto, 
že postupne sa za rudou muselo ísť do väčších hĺbok. Jednotlivé spoločnosti vtedajšieho 
Horného Uhorska sa v rokoch 1748 – 49 spojili do veľkej spoločnosti nazvanej 
Oberungariche Waldburgerschat. Toto združenie vzniklo na podporu banského 
podnikania. Takmer 150 rokov táto spoločnosť razila štôlne, ťažila rudu a spracúvala ju v 
hutách. V 90. rokoch 19 storočia spoločnosť postupne zastavila prevádzku pre nízke ceny 
medi, ale hlavne pre úbytok zásob medených rúd v Koterbachoch. V roku 1895 odkúpilo 
koterbašský revír Vítkovické banské a hutné ťažiarstvo, ktoré začalo takmer výhradne 
ťažiť železnú rudu. Popri nej bola zúžitkovaná aj rumelka a tetraedrit na výrobu ortute. 
V roku 1905 bol postupne postavený úpravárenský komplex s triediarňou a tepelnou 
úpravou sideritových rúd, ktorý s rôznými rekonštrukciami bol v prevádzke až do roku 
1973. Najväčší rozvoj zaznamenali Rudňany po roku 1945. Postupne rozsiahlou 
investičnou výstavbou a otvárkou bane sa zabezpečovala kapacita ťažby 1 milión ton za 
rok. Najvyššia ťažba na ložisku bola dosiahnutá v roku 1978 vo výške 968 545 ton. 

V roku 1964 bol uvedený do prevádzky tzv. Nový priemyselný závod tiež s 
kapacitou milión ton s prevádzkami – úpravňa , aglomerácia a v roku 1970 aj ortuťovňa. 
Po roku 1992 v rámci útlmu rudného baníctva boli zásoby železných rúd v celkovom 
množstve vyše 100 mil. ton preradené do nebilančných. V súčasnosti sa ťaží iba barytová 
ruda a podľa zásob ťažba bude ukončena v priebehu nasledujúcich 5 rokov. 
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6. Krátka geologická charakteristika ložiska 
Rudnianská ložisková oblasť leží v severnej časti Spišsko – gemerského 

rudohoria. Vlastné ložisko Rudňany zasahuje na východe do Poráčskej doliny, prechádza 
k západu cez východný svah kopca Baniská, ďalej údolím Zimnej doliny. Bezprostredné 
okolité horniny ložiska tvoria horninové komplexy: rakovecká, tzv. fylit - diabazová 
séria, karbón, perm a trias. Horninové prostredie celému známenu ložisku tvorí vrchný 
karbón. Na báze súvrstvia sú hrubozrné zlepence Bindt - koterbašského typu, ktoré 
pozvoľne prechádzajú do pieskovcov, grafitických bridlíc až fylitov. Vyššie členy tvoria 
diabázy a tufity, najvyššie stojí komplex tmavých bridlíc s polohami tufitov. Rudnianské 
ložisko tvoria dve samostatné žily hydrotermálneho pôvodu - Droždiak a Hrubá žila. 
Hlavná rudnianska žila Droždiak má značný smerný rozsah, vyše 7 km, s priemerným 
úklonom 75° na juh. Maximálna mocnosť žily je 30m, priemerná cca 6 m, s klesajúcou 
tendeciou do hĺbky. Žila Droždiak má žilníkový charakter, najmä v centrálnej a 
východnej časti, kde poznáme tri samostatne dobývané žily – nadložnú, strednú a 
podložnú. Hrubá žila leží v podloží žily Droždiak. Priemerná mocnosť je okolo 3 m, 
maximalná až do 10m. Hlavnou mineralogickou výplňou rudnianskych žíl je siderit, 
baryt, sirníky a kremeň. Hrubá žila sa oproti žile Droždiak líši väčším obsahom sirníkov a 
podstatne menším obsahom barytov. Baryt ako nízko termálny minerál sa nachádza 
zásadne vo vrchnej časti ložiska. Na žilných telesách rudnianského ložiska rôzni autori – 
geológovia opísali 31 minerálov : siderit, baryt, rýdza ortuť, tetraedrit, rumelka, 
chalkopyrit, pyrit, kremeň, limonit, hematit, malachit, azurit atď. Najdôležitejším 
minerálom je siderit ako železná ruda a baryt ako druhá dôležitá surovina. Od roku 1971 
závod Rudňany prevzal od Geologického prieskumu, n.p., zásoby na rudných štruktúrach 
Zlatník a Severná žila. Žila Zlatník je preskúmaná v dĺžke 800 m, severne od žily Zlatník. 
Má podobnú morfológiu a mineralogickú výplň ako žila Droždiak. Mocnosť sa pohybuje 
v rozmedzí od 0,6 až 7 m. V rámci vyhľadávacieho prieskumu bol zrealizovaný projekt 
severného prekopu z jamy Pätoraká 2. na 25 obzore, ktorým bola v roku 1986 v hĺbke cca 
600 m severnejšie od Severnej žily overená žila Matej a následne žila Jakub. Avšak 
horizontálne a vertikálne overenie týchto žíl nebolo ukončené a práce v rámci útlmu boli 
v roku 1992 zastavené. Železorudný závod v Rudňanoch mal významné postavenie v 
ťažbe železných rúd na Slovensku. Porovnanie ťažby železnej rudy na Slovensku a v 
Rudňanoch v jednotlivých rokoch s percentuálnym zastúpením ťažby v Rudňanoch je 
nasledovné: 
Rok  Slovensko  Rudňany  %     
1900  871,8  121,0  13,9 
1910  1095,5  170,1  15,5 
1930  979,0  201,7  20,6 
1950  1148,0  246,6  21,5 
1960  1801,0  559,7  31,0 
1970  1516,0  861,0  56,8 
1975  1622,7  928,9  57,2 
1980  1818,0  902,0  49,6 
1985  1749,1  800,3  45,8 
(Údaje prevzaté zo Štátného ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici). 
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Závod sa tak stal najväčším, najprogresívnejším a najperspektívnejším závodom 
svojho druhu na Slovensku. 

 
7. Naviazanosť skanzenu na cestovný ruch 

Obec Rudňany sa nachádza 15 km juhovýchodné od okresného mesta Spišská 
Nová Ves, ktorá tvorí juhovýchodnú hranicu Národného parku Slovenský raj, bohatý na 
úzke rokliny s množstvom vodopádov a je vybavený veľkým množstvom turistických 
chodníkov. V bezprostrednej blízkosti Rudnian sa nachádza obec Markušovce, niekdajšie 
sídlo rodiny Mariassyovcov. Nachádza sa tu letohrádok Dardanely, v ktorom je expozícia 
klávesových 
nástrojov a renesančný zámok s rokokovou úpravou, kde je nábytkárské múzeum. 

Asi 10 km od Spišskej Novej Vsi sa nachádza historická mestská rezervácia 
Levoča s kostolom sv. Jakuba s gotickým dreveným oltárom – dielo Majstra Pavla z 
Levoče. Levoča je známym pútnickým mestom s bazilikou minor na Levočskej hore, kde 
sa púte konajú na počesť Navštívenia Panny Márie – 2 júla. Východne od Levoče v 
bezprostrednej vzdialenosti sa nachádza ďalšia mestská rezervácia - sídlo Spišského 
biskupa s gotickým kostolom sv. Martina. Nad Spišskou Kapitulou dominuje travertínová 
kopa so Spišským hradom, ktorý svojou rozlohou patrí medzi najväčšie v strednej 
Európe. V blízkosti je i chránený krajinný útvar Dreveník a Sivá Brada s občasným 
gejzírom a prameňmi minerálnych vôd - Baldovce. Východne od Rudňan sa nachádza 
turisticky zaujímavá Poráčská dolina, ktorá predstavuje vápencový kaňón s jaskyňou 
Šarkanova diera, táto dolina spája banícke obce Rudňany – Poráč – Slovinky. V okruhu 
do vzdialenosti 50 km sa nachádzajú strediská letného cestovného ruchu s vodnými 
plochami – Palcmanská Maša – Dedinky, Ružinská priehrada na rieke Hornád a známe 
termálne kúpalisko vo Vrbove pri Kežmarku. 

 

 
 

Kaštieľ Markušovce - nábytkové múzeum 
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Podobne je v tomto regióne niekoľko známych lyžiarskych stredísk – Brodok pri 
obci Poráč a najväčšie stredisko Plejsy pri Krompachoch. 
 
8. Záver 

Koncepcia banského skanzenu si dala za cieľ vytypovať banské a povrchové 
objekty, stroje a zariadenia pre budúci skanzen. Banské projekty Bratislava, a.s., 
vypracovali návrh koncepčného riešenia na zriadenie banského skanzenu v Rudňanoch. 
Návrh bol doplnený o predpokladaný náklad na zariadenie a vybavenie banského 
skanzenu. Na podporu zachovania banského dedičstva som vybral nasledovné citáty: 
Pretože nám nie je dopriate dlho žiť, zanechajme niečo 
po sebe ako svedectvo, že sme žili. 
Plínius Gaius Secundus, 
rímsky kronikár 
 
Národu možno odcudziť mnoho vecí: 
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny. 
Národu možno vziať slobodu, 
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu, 
vyrvať mu to, čo je v jeho duši a čo nosí vo svojom srdci... 
Jozef Cíger Hronský 
 

 
 

Šarkanova diera - Proračská dolina 
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Žehra Sivá brada a travertinova kopa 
 

 

 
 

Spišská Kapitula 
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Z histórie baníctva na Spiši  
(abstrakt) 

 
Danica Jaremová  

Slovenské technické múzeum Košice  
 
 

Región Spiša sa vyznačuje mnohými úžitkovými surovinami, z ktorých sa 
vyrábali artefakty, charakteristické pre vývoj ľudských dejín. Archeologické nálezy 
z tejto oblasti nám potvrdzujú, že už pračlovek tu zužitkovával náleziská rôznych surovín 
príznačných pre dobu kamennú a ostatné obdobia. Baníctvo na Spiši zaujímalo v dejinách 
a hospodárskom živote tohto územia vždy popredné miesto.  

Začiatok baníctva sa nedá bližšie určiť. Prvé historické nepriame údaje 
nachádzame u rímskych spisovateľov Plínia a Tacita v roku 100 n. l., podľa ktorých 
Kvádi a Kotíni, žijúci na Pohroní a pravdepodobne aj v Spišsko-gemerskom Rudohorí, sa 
zaoberali výrobou železa, čo bolo podmienené ťažbou miestnych nálezísk. Prvé 
historické listiny sú známe od 13. storočia – po vpáde Tatárov a tiež v tomto čase je 
známa aj prvá vlna kolonistov z Porýnia na Spiš. Klasická slovanská technika  
a technológia v ťažbe a pri spracúvaní rúd z 10. až 12. storočia pretrvávala ešte v 13. 
storočí. Po zavedení zlatej meny v druhej polovici vlády Karola Róberta sa dostali do 
popredia bane na drahé kovy a rudy (Gelnica, Smolník a iné).  

V druhej polovici 13. a v 14. storočí sa zaznamenáva v regióne Spiša rozmach 
baníctva. Noví osadníci priniesli so sebou nielen novú techniku a technológiu, ale aj 
zvýšený záujem starších usadlíkov spolu hľadať a spracovávať tieto rudy vo vlastnej réžii 
(bolo to výhodné v tomto období aj z ekonomického hľadiska). Konjunktúra vyvolala tak 
rozvoj banského podnikania – čo spôsobilo zakladanie nových baní. Postupným 
rozširovaním a modernizovaním baní rástli investície a zisky. Tieto skutočnosti spôsobili 
rozmach kolektívneho „investovania“ do baníctva. Zvyšovanie produkcie baní núti 
zavádzanie novej techniky a technológie – budovanie zložitejších ťažobných, 
odvodňovacích a úpravníckych zariadení.  

V konjunkturálnych časoch tak napr. Gelnica si právo trhu presadila do privilégií, 
ktoré získala v roku 1287 od kráľa Belu IV. Smolník sa stal slobodným kráľovským 
banským mestom roku 1327 a v roku 1338 si vymohol pripojenie Mníška, Švedlára 
a v roku 1344 i Tichej Vody. Spišská Nová Ves získala čiastkové výsady v roku 1380 
a veľké v roku 1435.   

Z hľadiska udeľovania výsad bol dôležitým medzníkom rok 1487, kedy sa zišli 
zástupcovia tzv. „hornouhorských“ banských miest 26. decembra v Košiciach, aby 
vypracovali štatút týkajúci sa banského práva a súdnictva (súčasne sa stanovila aj 
hodnosť – „rang“ banských miest). Známe a zaužívané formy banského podnikania na 
Spiši boli rôznorodé a zo svetských zemepánov poprednú úlohu tu zohrali rodiny 
Mariássiovci, Thurzovci a Csákyovci. Najzaužívanejšou formou banského podnikania 
boli takmer do konca 19. storočia ťažiarstvá, ktoré sa utvorili v oblastiach 
privilegizovaných banských miest. 13. – 15. storočie bolo charakterizované rozvojom 
baníctva, v 16. – 17. storočí táto oblasť zaznamenáva úpadok v dôsledku politických 
a spoločenských udalostí, ale 18. – 19. storočie je charakterizované opäť vzostupom 
baníctva (zvýšovanie ťažby, výstavba menších úpravní a modernejších hút, zameraných 
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na spracovanie medených rúd). Koncom 19. storočia takmer všetky ložiská medenej rudy 
a bane prešli do záujmového kruhu železiarskeho priemyslu. Produkcia ťažby železnej 
rudy svoj vrchol dosiahla v roku 1913, ktorá ani počas trvania bývalej ČSR nebola 
prekonaná. Oblasť Spiša vo vtedajšom Uhorsku predstavovala najväčšiu surovinovú 
základňu – najvýznamnejšie ložiská boli Rudňany, Bint – Roztoky, Gretla, Žakarovce, 
Nálepkovo, Mlynky.  

Všeobecne možno konštatovať, že predtým nízka technická a technologická 
úroveň v baniach Spiša sa po prechode na ťažbu železnej postupne vyvinula na úroveň 
strojovej techniky (v určitých disciplínach), v ktorej ako zdroj pohonu boli použité para, 
elektrina, resp. aj spaľovacie motory.  

Popísaním určitých významných historických medzníkov sme sledovali jeden 
základný cieľ – priblížiť si aspoň sčasti charakter baníctva tohto regiónu vo všeobecnosti 
v priebehu jeho stáročnej histórie.  
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Predčasné rekviem za baníctvom 
 

Alexander Barčák 
Banícky cech Rudňany 

 
 
Názov prednášky som zvolil preto, že už skončil útlm rudného baníctva, pre ktorý 

bol stanovený zbĺklo, nedôsledne, nepremyslene, živelne za veľmi krátky čas. To 
spôsobilo následne veľmi značné národohospodárske škody a najmä pre východné 
Slovensko rozsiahle, nepriaznivé dôsledky. Takúto krízu niekoľko storočné rudné 
baníctvo doteraz nepoznalo. Aj po skončení druhej svetovej vojny, aj po veľkej 
hospodárskej kríze v prvej ČSR sa našlo organizované, postupné riešenie. 

Bola neorganizovaná revolúcia nazývaná „nežná“, ale v skutočnosti nemilosrdná, 
bez nehy s negatívnym dopadom na obyvateľstvo a národné hospodárstvo, na základe 
tézy, že všetko vyrieši trh. Ako dnes vidíme trh nič nevyriešil, a tu sa mal činiť štát, ktorý 
bol a  je majetkom ložísk vyhradených nerastných surovín. Zvíťazila neorganizovanosť, 
neprehľadnosť, nezodpovednosť a chamtivosť.  

Uznávam, že trh v normálnych podmienkach veľa problémov vyrieši a vyriešil, 
ale nie vtedy, keď rozpadne RVHP, rozdelí sa jeden dobre usporiadaný štát, prerušia sa 
vzájomné obchodné a personálne vzťahy. V takých podmienkach v akých panovali aj v 
 baníctve chýbala rozumná, pevná charakterná, a prísna ruka vedúcich pracovníkov 
v centre a v podnikoch, ktorá by rešpektovala maximálnu hospodárnosť a spoločenský 
význam dobývania nerastných surovín. 

Čo vyvolalo útlm rudného baníctva? 
Boli to dotácie zo štátneho rozpočtu a čiastočne nezabezpečený odbyt produkcie. 

Ešte federálny minister financií odsudzoval poskytovanie dotácií, že ide to nepriamo 
z vreciek obyvateľov. 

Dotácie boli vyvolané organizačným usporiadaním podnikov po skončení druhej 
svetovej vojny, po vzore ZSSR. A nákladmi na činnosť, ktorú predtým a v budúcnosti má 
vykonávať verejná správa ev. súkromný sektor. Organizačné usporiadanie podnikov 
v minulosti, v kapitalizme bolo tak rozumné, že si nevyžadovalo dotácie ani rudné 
baníctvo.  Osobne som to obdobie zažil. Organizačné usporiadanie v kapitalizme je 
napríklad zrejmé z organizačného poriadku Rimamuránsko šalgótariánskej železiarskej 
účastinnej spoločnosti so sídlom v Budapešti. Po vzniku prvej ČSR v Rožňave bolo 
zriadené banské riaditeľstvo a v Rimavskom Brezove lesné riaditeľstvo s pílami, ktoré 
obhospodárovalo 12 tis. hektárov lesa. Pre Slovensko spoločnosť v Bratislave mala 
zastupiteľstvo. Založenie spoločnosti sa uskutočnilo v auguste roku 1883 a prvý veľmi 
podrobný organizačný poriadok bol schválený v roku l900 a vytlačený v tlačiarni Karola 
Rábelya v roku 1901 v Rimavskej Sobote. Organizácia bola stabilná, vrátane pracovných 
popisov pre pracovníkov s definitívou a platil až do znárodnenia v roku 1946. 

Rimamuránska úč. spoločnosť mala svoje rudné a uholné bane, vápencový lom, 
vodné elektrárne, lesy, vysoké pece a oceliareň. Závody Banskej a hutnej úč. spoločnosti 
patrili pod Železiarne v Třinci, Vítkovickým železiarňam  patril závod v Rudňanoch. 

Závody štátnych baní na Gemeri patrili pod riaditeľstvo v Rožňave, ktoré 
podliehalo ministerstvu verejných prác v Prahe. Banské závody boli stabilizované, 
v určitých obdobiach s pevným objemom výroby. Účastinári  šetrili svoje zásoby 
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nerastných surovín, aby z nich mohli čo najdlhšie profitovať,  aj  z obchodných a brano-
bezpečnostných dôvodov. 

Po znárodnení a prostredníctvom sovietskych poradcov vykonaných zmien 
v organizácii podnikov, stávajúce organizačné štruktúry, ktoré som prv spomenul sa 
postupne menili. Pomerne efektívne časti podnikov sa delimitovali iným podnikom. Tak 
napríklad  vápencový lom v Gombaseku, lom a vápenka vo Varíne, Varín asfalt, lesné 
hospodárstvo  a píly v Rimavskom Brezove a okolí, vodné elektrárne na rieke Slaná 
a ďalšie v Mária - hute, v Štefanskej -  hute, v Smolníku, parná elektráreň v Rudňanoch. 
Vodné elektrárne, pripravené na automatizáciu, pre neprevzatie podnikom VSE, boli na  
príkaz nadriadeného ministerstva likvidované. Tieto prevádzky banských podnikov 
prevážne vytvárali zisk, ktorý vo forme daní odvádzali do štátneho rozpočtu. Takto 
dotácie poskytované banským podnikom, boli čiastočne v štátnom rozpočte 
kompenzované. 

Treba zvlášť podotknúť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré už raz boli 
zdanené, sa účtovali do výkonov, tým sa vytvárali falošné zisky, ktoré sa znovu 
zdaňovali. Takto vznikol aj falošný pohľad na objem vytvoreného zisku. Už viac ako 
pred tridsiatymi rokmi som žiadal kompetentného riaditeľa nadriadeného orgánu 
o presadenie zmeny, aby dotácie sa dávali k zdanenému zisku, respektíve na krytie 
vytvorenej straty, a to podľa bonity ložiska, zvlášť pre jednotlivé lokality. Bolo by to 
v neprospech podnikov, ale k dobru stability podnikov a zabezpečeniu ich existencie 
v budúcnosti. S touto problematikou sa zaoberal vo svojej kandidátskej práci aj vedúci 
pracovník baníctva. Žiaľ zahynul v lietadle, ktoré havarovalo na Zlatých Pieskoch 
v Bratislave. Nejednotnosť bola aj v poskytovaní výšky dotácií pre jednotlivé podniky, 
v percentách. 

Potrebné je podtrhnúť, že aj v bohatých kapitalistických štátoch sa poskytovali 
a poskytujú štátne dotácie, nazvané intervencie.. Podrobne som to uviedol v mojom 
referáte na ekonomickej konferencii o postavení Železorudných baní v Spišskej Novej 
Vsi, v nových podmienkach riadenia národného hospodárstva, ktorá sa konala za účasti 
kompetentných organizácií v októbri 1969. Zborník bol rozoslaný zástupcom príslušných 
organizácií. 

Na konferencii sa uviedli aj lokality, ktoré v rámci dorúbania zásob 
a zefektívnenia výroby dôjde a aj došlo k lividácii. 

Štátny intervencionizmus  má v rôznych štátoch celkom odlišný  charakter, ktorý 
sa mení  vo vnútri štátu a je rôzny i podľa druhov nerastných surovín dobývaných. 
Napríklad v Kanade u nových banských závodov oslobodenie od federálnej dane 
z príjmov za obdobie 3 rokov, po započítaní ťažby v priemernom komerčnom množstve, 
po našom po dosiahnutí projektovanej  kapacity ťažby. Za tým ďalej sú odpočítateľné zo 
zdaniteľného príjmu v 30 % -nej výške položky vynaložené na kapitálové investície, 
postavené k vôli príjmu za ťažby a v 100 %-nej výške na vybudovanie banských šácht. 
Takto sa podporuje investičná činnosť a otvárka nových baní. 

Pri výpočte príjmov sa v každom roku odpočítajú náklady na prieskum vrty 
a otvárky neinvestičnej povahy. Keby tieto náklady presahovali výšku príjmov , prebytok 
možno odpočítať od príjmov v nasledujúcich rokoch. 

Dovezené banské stroje a rad výrobkov, potrebných pre prevádzku baní, je 
zvýhodnený pri platení dovozných poplatkov. 
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Banským podnikom v rôznych  kanadských provinciách sa zdarma poskytuje 
služba kanadského geologického prieskumu a rôzne  technické služby. 

Amortizačné položky u banských spoločností tvoria odčítateľnú položku pri 
zdanení príjmov. 

V USA odpočítateľné sú tiež v obmedzenom  rozsahu amortizačné položky. 
Okrem toho daňový zákon uznáva úľavy na geologické prieskumné práce tak isto ako iné 
výskumné práce. 

Aj v býv. NSR štátna účasť na podnikaní v železnorudných baniach prináša 
okrem priamej pomoci vo forme subvencií a úľav rôzne ďalšie výhody,  

Ako sú na príklad daňové zvýhodnenia. Nie bezvýznamné boli aj znížené 
železničné tarify pre železné a mangánové rudy. 

Celospoločenský význam ťažby nerastných surovín sa uznával rovnako ako 
význam zdravotníctva, energetiky a pod. (Dnes to je neaktuálne aplikovať!). 

Netreba ísť ani do zahraničia, aj naša republika poskytuje intervencie, ale 
zahraničným súkromným podnikateľom. Po tomto vzore aj rudné baníctvo by si zaslúžilo 
intervencie, najmä vo východoslovenskom kraji. Ušetrilo by sa na podporách 
v nezamestnanosti, porástla by kúpna sila, lepšie by profitovali na produkcii rúd, súbežné 
podniky, ako na príklad železnice, nákladná automobilová doprava a podobné. Bolo by 
zaujímavé spočítať len podpory v nezamestnaní, poskytnuté od začiatku útlmu dodnes 
býv. zamestnancom banských podnikov. 

V zmluvách o privatizáciách bolo možné, respektíve sa mal zabezpečiť popri 
iných záväzkoch aj odber železných rúd (s poukazom aj na lepšie využitie vysokých 
pecí(vysoký obsah vápenca, vyšší obsah mangánu) a medených koncentrátov do 
skončenia fungovania banských podnikov do obdobia kým sa zabezpečí náhradná 
výroba.  V minulosti sme dokázali pri skončení činností v celej rade lokalít a závodov, pri 
čiastočnej novozriadenej strojárskej výrobe, umiestniť ostatných pracovníkov v rámci 
okresov a kraja. Dnes sú podmienky iné, preto bolo treba obdobie útlmu jednotlivých 
závodov predlžiť aspoň do dorúbania otvorených zásob, samozrejmé po zabezpečení 
maximálnej úspornosti a podstatne nižšej pomoci štátu, než bola v minulosti 
v komunistickej republike. 

Pred stanovením výšky dotácií v v období prebiehajúceho útlmu, prípadne na 
ďalšie obdobia, mali sa podniky dôkladne pripraviť, čas určený na to bol  však veľmi 
krátky. 

 Štát mal stanoviť podrobné intervenčné kritéria. V banských podnikoch sa mali 
pri výpočte v budúcnosti potrebných dotácií vziať do úvahy, náklady, ktoré, 
v podmienkach trhového hospodárstva do nákladov nepatria, eventuálne vyššie tržby za 
ďalších opatrení, a možnosti ďalšieho zefektívňovania ťažby a výroby. 

Predovšetkým kompetentné štátne orgány mali stanoviť pravidlá modernej 
surovinovej politiky, ako to žiada vo svojom článku v časopise MONTANREVUE 
z 3.VIII.2011 aj JUDr.Vilim a Ing.Šembera). 

Pre prípad dobývania našich ložísk zahraničným podnikateľom by tento mal platiť 
cenzus za každú tonu vyťaženej nerastnej suroviny. 

Nemala sa dopustiť privatizácia podnikov managementom, banské podniky mali 
ostať účastinou spoločnosťou so sto percentnou účasťou štátu.. Štát nemusel dopustiť 
konkurz, najmä  odpredaj za 25 %-nú hodnotu majetku. Precenenie majetku na 35 % 
pôvodnej hodnoty mohol povoliť aj podniku. Odpredaj prebytočného majetku si 
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nevyžadoval vytvorenie na tento účel ďalšieho podniku.(zbytočné zvyšovanie réžie, 
najmä pre teplé miestečká pre  protežantov politických strán). Podnik mal vo vlastníctve 
ešte aj popri novom podniku dostatok prebytočného majetku. Komu to prospelo?). 

Organizačná príprava externá a vo vnútri podnikov (znižovanie počtu závodov, 
vnútropodnikových útvarov, určiť zásady pre stanovenie vnútropodnikovej systemizácie. 
Na príklad maximálne decentralizovať funkcie na miesto, kde sa v podstate jednotlivé 
činnosti vykonávajú. Jednu činnosť vykonávať len na jednom mieste. 

Pri výpočte dotácií potrebných v budúcnosti treba vidieť, že na súčasný 
hospodársky výsledok majú výrazný vplyv položky, ktoré do nákladov nepatria.  
Niektoré uvediem. Náklady na bytové hospodárstvo, na kultúrne domy, materské škôlky 
a detské jasle, podpora individuálnej bytovej výstavbe, rekreačné zariadenia, banícke 
učilištia, závodný časopis, čiastočne centralizovaný  fond škôd .(Výška tvorby a odvodu 
bývala vyššia, čerpanie nižšie). Samozrejme treba počítať aj s novovzniknutými 
položkami.(na pr. miestne dane). 

Možnosti zefektívňovania banskej činnosti vidím v zmene dobývacích metód 
(dovezených z Krivoj-Rogu), ktoré znamenali zníženie výrubnosti a zníženie akosti, 
 znižovanie škodlivého vplyvu na životné prostredie, aj v budúcnosti, rozšírenie 
sortimentu výrobkov spracovaním odpadov (na príklad z Nižnej Slanej), rozšírením 
sortimentu výrobkov z barytov a pod. Vyzískaním stopových prvkov a ich spracovanie na 
finálne výrobky na jednom mieste (vylúčiť Česko) na Slovensku.(Au, Ag,  Sb, a ďalšie). 
Získať efekt z preinvestovaného kremeňa Švedlár. Nahradenie starého technologického 
zariadenia na vhodnejšie, ktoré treba prispôsobiť konkrétnym ložiskám. Vrátiť 
Slovenskému banskému úradu kompetenciu akú mal v minulosti. Využiť získanie Cu 
z banských vôd (Smolník, Mária baňa). Obmedzenie geologicko-prieskumných prác.(Na 
lokalitách v prevádzke sa za kapitalizmu s touto činnosťou  zaoberali banský inžinieri.). 
Preskúmané, aj malé ložiská sa vyťažili (nie tak ako Pipítka alebo Hnilec). Nepresadili 
sme sa ani pri budovaní tunelov, podzemných diel a pod., k čomu sme mali odborné sily. 
Dnes z tejto činnosti dobre profitujú naši býv. zamestnanci. 

Všetko konanie bolo ovplyvnené dobou, ktorú sme prežili, nebudem ju 
charakterizovať, nebudem menovať činiteľov. Neviem dôsledky vyčísliť v EURÁCH, 
nemám k dispozícii ani čas ani podklady.  Je to najvyššia nezamestnanosť všade tam, kde 
boli bane. Je to suma podpôr v nezamestnanosti, sú to nezmierne škody z konkurzu, ktorý 
bol neoprávnený, straty železníc, zníženie kúpnej sily obyvateľstva, zrušenie materských 
škôl a detských jaslí, po ktorých sa už dnes volá, obmedzenie výroby v strojárskych 
závodoch a prevádzkach, straty z bŕklého predávania majetku, z nedostatočného 
reorganizovania učňovského školstva. Šrotovanie a nepremyslený odpredaj na pr. 
ortuťovne, aglomerácie, veľkého karuselu v BMZ, celého strojného zariadenia 
v strojárskej výrobe v Rožňave.  

Aj počas veľkej hospodárskej krízy na konci roku 1929 a začiatkom tridsiatych 
rokov sa niektoré bane zatvorili, zakonzervovali a baníci pracovali na výstavbe ciest, na 
príklad na Sulovú, budovala sa trať Červená skala Margecany s početnými tunelmi.Cesta 
cez Slovenský raj od Hrabušíc na Hnileckú dolinu. Bolo to účelné aj preto, že baníci 
nestratili svoje dovednosti a po skončení krízy mohli pokračovať vo svojej činnosti. Bol 
to tiež .kapitál aj keď nehmotný. 

Verejná správa tiež stratila likvidovaním baní, nebudem detailne uvádzať v čom. 
Trebanájsťnové cesty spoločnej činnosti a vybudovať nové vzťahy. 
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To čo sa doteraz nevykonalo, už sa nevykoná, lebo útlm bol tak uskutočnený, že 
k náprave by bol potrebný obrovský kapitál ktorý k dispozícií niet. Treba vymyslieť 
ekvivalentnú náhradu výroby, aby naše chudobné okresy sa dostali na ekvivalentnú 
úroveň s okresmi, ktoré prosperujú dobre. Všetky tieto argumenty svedčia o predčasnom 
rekvieme. 

Týchto pár úprimných slov som  napísal ako 90 ročný pamätník z rodiny, z ktorej 
sa od roku l850 až do útlmu, sa vždy  niekto venoval baníctvu v dôležitejšej funkcii. Sám 
od gymnaziálnych rokov dodnes som moje sily, úsilie a vedomosti venoval buď priamo 
alebo ako nadriadený vedúci činiteľ závodom na Gemeri a Spiši, vrátane Rudabányi za 
okupácie v Maďarsku, ktorá vtedy patrila k rožňavskému banskému riaditeľstvu, 
s počtom l6 pracovníkom aj so šoférom a upratovačkou. 

Vyjadrujem poďakovanie všetkým pracovníkom, ktorí sa venovali rastu 
a zveľaďovaniu cez celé storočia rudného baníctva so želaním, aby banícky stav bol vždy 
velebený. 

Pre tu prítomným zástupcom rôznych organizácií, ktorí majú  čo činiť, konať s 
baňami v nadriadených orgánoch, či priamo v podnikoch a závodoch, želám aby 
v budúcnosti konali podľa starorímskeho príslovia: 

 
QUIDQUID AGIS PRUDENTER AGAS ET RESPICE FINEM 
Čokoľvek robíš, rozvážne rob a hľaď na koniec (cieľ). 
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Príhovor generálneho riaditeľa spoločnosti Uranpres s.r.o. 

Ing. Ján Jaško 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
     dovoľte mi, aby som Vás v mene organizácie URANPRES, s.r.o. Spišská Nová Ves 
privítal, srdečne pozdravil a poďakoval sa Vám, že svojou účasťou prispievate k 
dôstojnému priebehu slávnostného zhromaždenia k 50. Výročiu založenia Uránového  
prieskumu a následníckej organizácie URANPRES, s.r.o., v Spišskej Novej Vsi 
         Naša organizácia a jej predchodcovia majú bohatú banícku a geologickú minulosť. 
Práve tohto roku si pripomíname už 50. výročie vzniku samostatnej slovenskej 
organizácie  Uránový prieskum, závod IX Spišská Nová Ves, ktorý od 1. 4. 1961  až do 
roku 1992 realizoval na území Slovenskej republiky výskumné, prieskumné a ťažobné 
práce na rádioaktívne suroviny, ale i ďalšie práce. 
         Dovoľte mi, aby som celú históriu organizácie rozdelil do 4 samostatných častí a to:  
      I.        Geologické práce na rádioaktívne suroviny 1947 – 1. 4. 1961, 
      II.      1. 4. 1961 – 1. 6. 1991   Uránový prieskum, závod IX Spišská Nová Ves,  
      III.     1. 6. 1991 – 1. 5. 1994   URANPRES š. p. Spišská Nová Ves,  
      IV.      Od 1. 5. 1994    URANPRES s.r.o. Spišská Nová Ves. 
 
      I. obdobie 1947-1. 4. 1961, obdobie pred založením samostatnej slovenskej    
organizácie.  
        7. marca 1946 založilo Generálne riaditeľstvo Československých baní podnik 
Jáchymovské doly s pôsobnosťou pre celé územie Československa. V roku 1955, vzniklo 
z tohto podniku Ústredná správa výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín. Prvé 
vyhľadávanie uránových rúd na území Slovenska realizovala od roku 1947 tzv. Revízna 
skupina Jáchymovských dolů, a to do roku 1952. Od tohto roku až po rok 1957 tu pôsobil 
Slovenský prieskum Jáchymovských baní Spišská Nová Ves do roku 1957. V rokoch 
1957 -1959 na Slovensku neboli realizované práce na urán. V rokoch 1959-1960 tu 
pracovala tzv „Sedimentárna skupina“. V tom čase boli na Slovenskú urobené  pomerne 
veľké objemy prác o čom svedčí i to, že v priebehu roku 1953 – 57 bolo realizovaných, 
len v oblasti Novoveskej Huty – Hnilčíka 75 vrtov (90 – 570 m) o celkovej metráži 
19 000 m.  Za roky 1949 – 1957 bolo v tejto oblasti vyrazených 15 917 m banských prác. 
Vyrazená bola i jama č.1 v Novoveskej Hute. Okrem toho bol robený veľký objem 
geofyzikálnych, výkopových a vrtných prác nielen v oblasti Novoveskej Huty, ale 
i v ďalších regiónoch Slovenska. 
 
     II. Obdobie 1. 4. 1961 – 1. 6. 1991.  
        Dňa 1. 4. 1961 bol vytvorený na Slovensku samostatný slovenský  závod – Uránový 
prieskum, závod IX Spišská Nová Ves, so sídlom v Novoveskej Hute. Ten podliehal 
Uránovému prieskumu (UP) v Příbrami, neskoršie UP Hamr na Jezeře a od roku 1971 UP 
Liberec. Geologicko – prieskumné práce boli robené v priebehu rokov skoro vo všetkých 
oblastiach Slovenska, s dôrazom na oblasti s výskytom permu. Zvláštna pozornosť bola 
venovaná lokalite Novoveská Huta, kde okrem prieskumných a ťažobných prác tzv. 1. 
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rudnej polohy z jamy č.1 sa začalo 1. 1. 1962 s ražbou jamy č.3 v priestore areálu 
v Novoveskej Hute. Súčasne pre Slovenský geologický úrad bol robený prieskum medi 
v celom priestore ložiskovej oblastí Novoveskej Huty. Hlbšími vrtnými prácami na meď 
bola zistená a postupne overená tzv. II. rudná uránová poloha v hĺbke nad 350 m. 
     Postupne boli zisťované a overované i ďalšie ložiskové oblasti a to hlavne: 
     - Kozie chrbty, kde na ložiskách Švábovce, Kravany a Vikartovce bola robená aj 
súbežná ťažba. Ťažba nebola realizovaná na II. polohe Šváboviec a Spišskom Štiavniku. 
     - Považský Inovec (súbežná ťažba Kálnica, Selec). 
      Úspechom  bol objav ložiska Jahodná (dnes známa Kurišková), kde však až v roku 
1996 bola urobená záverečná správa s výpočtom zásob. Bola to jedna z posledných 
dôležitých akcií na urán.  
        Okrem geologických prác na urán boli v tejto časti histórie robené prieskumné práce 
na meď (Novoveská Huta, Vodná baňa), ako aj ďalšie suroviny. Realizované boli banské 
stavby, napr. razba a výstavba jamy Bankov, ale i veľký počet banských, vrtných, 
stavebných, geologických a ďalších prác. 
     V rokoch 1987 – 1989 bol spracovaný Súbor štúdie stavieb Novoveská Huta, ktorého 
cieľom bola príprava na komplexné využitie ložiska Novoveská Huta a to ťažby U, Cu 
a síranov. Realitou bolo, že tento súbor s novým výpočtom zásob bol schválený  na 
Ministerstve palív a energetiky ČSSR v tom istom roku, keď bol schválený i útlmový 
program pre Novoveskú Hutu.. 
     V roku 1989 však dochádza k útlmovému programu na rudné suroviny a tým i na 
prieskum a ťažbu uránových rúd. Požiadavka na útlm v Uránovom baníctve bol 
definovaný v Uznesení predsedníctva vlády ČSSR č. 164 z 21.12.1988 a č. 47 
z 11.5.1989. Schválený bol Uznesením vlády ČSFR č. 440/1990. V roku 1990 dochádza 
teda k zrušeniu štátnych dotácií a k vyhláseniu útlmu na ložisku Novoveská Huta, k 
mokrej  konzervácií  jamy č.3, ako aj k likvidácií štôlňových úsekov.  
     Aký bol historický podiel prác na urán v jednotlivých rokoch hovorí nasledujúca 
tabuľka: 
     Rok                1961                 100,0 %                    
                            1965                   65,5 %   
                            1970                   48,2 % 
                            1980                   45,2 % 
                            1990                   10,4 %     
                            1995                     0,4 % 
                            2000                     1,0 % 
 
     III. Obdobie 1 .6. 1991 – 1. 5. 1994. 
     V tomto období po „útlmovom programe“ hľadala spoločnosť svoju ďalšiu činnosť. 
Uránový prieskum k. p. Liberec prestal byť nadriadeným podnikom pre Slovensko tým, 
že delimitáciou pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vznikol nový štátny 
podnik URANPRES š. p. (uránový prieskum a ekologické stavby) Spišská Nová Ves. 
     Pri modifikovaní výrobnej činnosti sa vyprofilovala činnosť, ktorá bola 
charakteristická pre banský podnik a to hlavne v zabezpečovaní komplexných dodávok 
banských, bansko-stavebných, geologických, stavebných, vrtných prác a ďalších prác. 
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     IV. Obdobie 1. 5. 1994 dodnes. 
     Privatizáciou URANPRESU št. p., vzniká v tomto období ako právny nástupca 
štátneho podniku URANPRES spoločnosť s ručením obmedzeným. 
     V súčasnosti spoločnosť vlastnia 4 majoritní a 1 minoritný spoločník. Podnik riadi 
vedenie,  na čele s generálnym riaditeľom.  
    Spoločnosť zamestnáva cca 250 zamestnancov a má registrované organizačné zložky 
v Českej republike, Slovinsku,  Španielsku, Fínsku a Švédsku. 
     Z hlavných činnosti vykonaných v tomto období je potrebné spomenúť aspoň: 
     - banské práce a podzemné staviteľstvo. Jedná sa hlavne: 
     -diaľničné tunely na Slovensku (Branisko, Bôrik) v ČR (Mrázovka,  Panenská, Metro 
Praha ), v Slovinsku a Fínsku, 
     - energetické privádzače: MVE Dobšina II., Prakovce, 
     - kolektory (Ústí nad Labem, Ostrava), 
     - kavernové zásobníky plynu (Příbram) 
     - prípravné banské práce (Oviedo v Španielsku, Ostrava – Karvina,  Plzeň, Komag 
Košice, Lubeník) 
    - výstavba priemyselných, občianskych a líniových stavieb  
    - výstavba ČOV, vodovodov, odpadovej kanalizácie, skládok TKO, vrátane 
monitoringu    
    - výstavba plynovodov, plynofikácie obcí vrátane RS a plynofikácií objektov,  
    - výstavba bytových, priemyselných a inžinierskych stavieb 
    - výstavba výrobných hál, skladov a administratívnych budov 
   - výstavba bytových stavieb a rodinných domov na kľúč . 
        Uvedené stavby boli realizované na celom území SR, včítane Bratislavy. Spomenúť 
si zasluhuje získanie 2. miesta za rok 2005 v súťaži, ktorú vypísalo MVRR SR 
„Progresívne, cenovo dostupné bývanie, 2005“ za „Izolovaný rodinný dom typu A“ 
v Dunajskej Lužnej. 
     - vrtné práce (priemer od 76 mm do 600 mm a hĺbky do 2000 m). 
       Tu je potrebné spomenúť : 
     - geotermálne vrty (Poprad, Bešeňová, Rimavská kotlina, Kechnec, Arnutovce, 
Letanovce, Tatranská kotlina, Žiarska kotlina, Partizánske, Handlová, Šírava...) 
     - hydrogeologické vrty (Donovaly, Hnilecká dolina, Poráčska dolina, Predpolie 
Tatier...) 
     - ložiskové vrty (Novoveská Huta, Držkovce, Košická Bela, Jahodná, Zemplínske 
vrchy, Považský Inovec,...) 
     - podvrty (D 1 Bratislava – Piešťany) 
     - vrty pre IG prieskum (veľký objem prác pre diaľnice, tunely, priemyselné stavby) 
    - geologické práce:  
     - ložiskový prieskum na urán (územie Slovenska , Jahodná, Kurišková,  Považský 
Inovec, Nízke Tatry, Vodná Baňa, Zemplínske vrchy, tercierne panve...), meď, vzácne 
zeminy, zlato, sírany 
     - ekologické geologické práce (mapy radonového rizika SR, mapy prírodnej a umelej 
rádioaktivity, mapy prírodnej rádioaktivity vôd, hodnotenie prírodnej rádioaktivity ložísk, 
prírodná a umelá rádioaktivita v okolí Mochoviec, dočasné úložisko rádioaktívneho 
odpadu Mochovce, rádioaktivita dnových sedimentov, zhodnotenie nepriaznivých 
účinkov banskej činnosti na životné prostredie v okolí Malých Karpát....) 
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    - hydrogeologické práce (Popradská kotlina, vrt PP-1 Poprad, Predpolie Tatier, 
Hrončok...) 
    - inžiniersko – geologický prieskum (diaľnice, tunely, výstavba...) 
     - laboratorné práce (príprava vzoriek, U, vody – U, Ra, Ru) 
    - ostatné práce (geodetické, mechanické dielne, doprava, drevovýroba...) 
         Je potrebné spomenúť, že práce Uránového prieskumu a Uranpresu boli vždy 
organizované na vysokom stupni poznania prírodného prostredia s využitím 
progresívnych metód technológie, ako i so zodpovedajúcim sociálne - ekonomickým 
stimulom. Svedčia o tom i výkony, ktoré boli dosahované na technických prácach, ale 
i mnohé rekordné výkony.  
        Pri tejto príležitostí je potrebné spomenúť i prácu expertov, po ktorých zostali 
mnohé, hlavne geologické práce.        

                    Pracovníci organizácie sa zapájali aj do medzinárodných programov (Phare, AEA 
Technology Veľká Británia,...) 

                 Dôležitá bola aj prednášková činnosť na rôznych kongresoch a konferenciách, ako  
i publikačná činnosť. Zvlášť vysoko bol hodnotený geologický atlas IV „Prírodná 
rádioaktivita Slovenska“ (1996), keď prvýkrát vo svetovom meradle bola hodnotená 
i prírodná rádioaktivita vôd. Za geochemické atlasy Slovenska získal autorský kolektív 
„Cenu ministra životného prostredia SR“. V publikácií „Významní slovenskí geológovia“ 
sú uvedení 9 geológovia, ktorí pracovali v našej organizácií, ale i množstvo geológov 
spolupracujúcich s našou organizáciou. 

                   O dobrej práci a úrovni svedčí aj účasť pracovníkov organizácie v rôznych 
komisiách (Geologická rada, Komisia pre klasifikáciu zásob, Redakčná rada Minerálie 
Slovaca, Montanrevue..).Pracovníci organizácie boli oponentmi významných, hlavne 
geologických  prác. Veľmi dobrá spolupráca bola a je s Vedecko-technickou, Baníckou, 
Slovenskou geologickou, a Tunelárskou spoločnosťou, ale i s Baníckym spolkom Spiš. 

                   Vysoký bol stupeň na organizácií a účasti na rôznych športových hrách, ale aj 
podpory športu v Spišskej Novej Vsi. Organizovali sa odborné exkurzie do okolitých 
štátov.  

                   Vysoká bola a je zdravotná starostlivosť o pracovníkov organizácie. 
                   V našom podniku dlhodobo bola spolupráca a podpora Speleologickej skupiny 

Spišská Nová Ves, ktorej najdôležitejšie objavy bola Medvedia a Stratenská jaskyňa, ale 
i množstvo ďalších objavov a prác. 

                   Spomenúť je treba aj pomoc organizácie pri budovaní významných stavieb pre mesto 
(športová hala, zimný štadión, nemocnica,...). 

                  Dnes je potrebné vysoko hodnotiť i to, že zo všetkých uránových závodov z územia 
bývalej ČSR si zachoval svoju banícko - geologickú minulosť a existenciu iba 
URANPRES Spišská Nová Ves. 

                   Preto pri 50 ročnom jubileu je potrebné si pripomenúť všetkých pracovníkov 
uránového prieskumu a Uranpresu, ktorí svojou činnosťou prispeli k dobrému menu 
a k dobrým výsledkom organizácie. Mnohí pracovníci boli vyznamenaní za vynikajúcu 
prácu štátnymi a rezortnými vyznamenaniami. 
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                  V stručnom prehľade je možné uviesť prehľad riaditeľov a hlavných geológov počas 
50 ročnej existencie organizácie: 

 
Riaditelia:                                                             Hlavní geológovia: 
Ing. Anton Olos                1.4.1961-1962             Ing. Eduard Drzník               1960-1961 
Ing. Imrich Lindvay                1962-1963             RNDr. Pavel Adámek          1961-1962 
Ing. Vincent Bernát                1963-1966             Ivan Štimmel                        1962-1967 
Vladimír Obrátil                     1966-1968             RNDr. Jozef Hřebec             1967-1968 
Ing. Ján Gríger                        1968-1970             Ing. Ján Tulis                       1968-1970 
Ing. Ján Martínek                    1970-1973             Ing. Jozef Badár                   1970-1978 
Ing. Jaroslav Kartúsek            1973-1981             Ing. Jozef  Daniel                 1978-2007 
Ing. Jozef Badár                     1981-1987              Ing. Ladislav Lučivjanský    2008-2010 
Ing. Dušan Daniel                   1987-1990             Mgr. Ingrid Mašlárová         2011- 
Ing. Bohuslav Bizoň               1990-1994 
Ing. Ján Jaško                         1994-  
      

Dovoľte mi, aby som sa záverom poďakoval všetkým organizáciam 
a jednotlivcom, s ktorými sme  v priebehu existencie našej organizácie spolupracovali a i 
ich pričinením sme dosiahli vyššie uvedené výsledky. Chcem  zaželať Uranpresu ešte 
mnoho dobrých výsledkov a úspechov v nie jednoduchej činnosti dnešnej hospodárskej 
reality. Aby spolupráca medzi Uranpresom a ďalšími organizáciami bola na základe 
dobrej spolupráce a vzájomného porozumenia na vysokej odbornej a spoločenskej 
úrovni. 

Želám všetkým, ktorí prijali naše pozvanie i tým, ktorí sa z rôznych dôvodov 
nemohli zúčastniť nášho slávnostného zhromaždenia, pevné zdravie, úspechy v práci, ale 
i v osobnom živote. 
 
                                                                                             ZDAR  BOH ! 
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