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Predslov

30. júna 2011 bude ukončený projekt Mesta 
Spišská Nová Ves s názvom Výstavba a zriadenie 
multifunkčného energetického a baníckeho centra – 
Dom bezhraničného priateľstva / Multifunkciós ener-
getikai és bányászati központ létrehozása – „Határta-
lan“ barátság háza, ktorý bol v roku 2009 pod kódom 
projektu HUSK/0801/2.1.1/0242 finančne podporený 
z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská repub-
lika – Slovenská republika 2007 – 2013 „Budujeme 
partnerstvá“. 

Projekt vznikol a bol podporený v rámci Výz-
vy programu HU-SK 2008/01/2.1.1 pre relevantnú 
oprávnenú aktivitu „Zriadenie multifunkčných vere-
jných centier prezentujúcich úsporné energie“. Nadvä-
zoval na už realizovaný projekt „ROCHUS – renesancia, 
oživenie historických udalostí a baníckych tradícií na 
Spiši“ (www.rochus.info) z roku 2007, taktiež pod-
porený z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská 
republika – Slovenská republika, ktorého hlavným 
cieľom bolo oživenie baníckych a hutníckych tradícií 
na Strednom, Dolnom Spiši, Gemeri a v meste Ózd 
a jeho okolí v Maďarsku. Hlavným výstupom projektu 
ROCHUS bola Štúdia uskutočniteľnosti pre budúcu re-
alizáciu nového Baníckeho námestia v meste Spišská 
Nová Ves, v rámci nej aj pre výstavbu Multifunkčného 
energetického a baníckeho centra ako „integrovaného 
investičného projektu“. 

Mesto Spišská Nová Ves ako vedúci partner 
projektu schválilo prípravu a podanie projektu, ako 
aj jeho spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových 
schválených finančných prostriedkov 1 948 661,20 € 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej 
Vsi č. 255 z 28. februára 2008. 

Maďarským partnerom sa stala na základe part-
nerskej zmluvy z 28. júla 2009 nezisková organizácia 
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (Združenie 
kultúry životného prostredia v Ostrihome), ktorá 
pôsobí ako verejná, sociálna organizácia pre životné 
prostredie, environmentálnu výchovu a ochranu 
spotrebiteľa na území Komárno-Ostrihomského kraja.

Projekt mal investičný charakter a jeho kľúčovou 
aktivitou bolo vybudovanie Multifunkčného baníck-
eho a energetického centra, ktoré je postavené ako 
energeticky nenáročná budova. Jeho priestory budú 
v zmysle projektu ponúkané a využívané na činnosti za-
merané na poradenstvo a osvetu v oblasti šetrenia en-
ergií, na rozvojové a agentúrne činnosti v oblasti pod-

pory rozvoja cestovného ruchu v meste a regióne Spiš, 
ale tiež aj ako výstavné priestory a na výstavné aktivity 
nielen pre nové technológie v oblasti alternatívneho 
využívania energií, či propagačné a informačné aktivity 
v oblasti cestovného ruchu v spolupráci s relevantnými 
subjektmi v Maďarskej republike – Dom bezhraničného 
priateľstva, ako aj pre artefakty tradícií ťažby nerast-
ného bohatstva ako zdroja energií a baníctva na Spiši. 

Sprievodnými aktivitami výstavby boli informačné 
a vzdelávacie aktivity prostredníctvom ôsmich od-
borných seminárov, ktoré vedúci partner projektu 
pripravoval a realizoval v spolupráci s maďarským 
partnerom.

Táto brožúra predstavuje samotný projekt, jeho 
ciele a dosiahnuté výsledky.

Udržateľnosť dosiahnutých výsledkov projektu 
je podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 
medzi Národnou rozvojovou agentúrou v Budapešti 
a Mestom Spišská Nová Ves z 13. januára 2010, ako aj 
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho 
rozpočtu SR medzi Ministerstvom výstavby a regionál-
neho rozvoja SR a Mestom Spišská Nová Ves zo 6. 
júla 2010, záväzná minimálne 5 rokov od ukončenia 
projektu, teda minimálne do 30. júna 2016.

Projektový tím

Bevezetés

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 keretében 
zajló,Výstavba a zriadenie multifunkčného energet-
ického a baníckeho centra – Dom bezhraničného 
priateľstva / Multifunkciós energetikai és bányászati 
központ létrehozása – „Határtalan“ barátság háza 
(projekt kód: HUSK/0801/2.1.1/0242) néven futó pro-
jekt, 2011. június.30-án lezárásra került. 

A projekt alapja egy 2007-es Rochus pályázat, 
mely szintén a Magyarország-Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési Program támogatta. Fő célja a 
bányászat és kohászat hagyományainak felélesztése 
a Közép- és Alsó-szepességben, a Gömöri térségben 
és a magyarországi Ózd városában és környékén 
(www.rochus.info). A projekt főbb tevékenysége egy 
megvalósíthatósági tanulmány volt az iglói bányászati 
tér létrehozásáról. A bányászati tér részét képezi 
a mostani projekt keretében megépült multifunkciós 
energetikai és bányászati központ is.

Igló városa, mint fő projekt partner jóváhagyta 
a projekt előkészítését és beadását, valamint Igló 
város képviselő testülete 2008.február. 28-án meg-
hozott határozatában jóváhagyta a teljes összeg 
(1 948 661,20 €)  5%-os társfinanszírozását. 

A projekt magyar partnere 2009 július. 28-án 
aláírt partnerségi nyilatkozat alapján az Esztergomi 
Környezetkultúra Egyesület lett. Az egyesület kiemelt-
en közhasznú társadalmi szervezetként tevékenykedik 
a környezetvédelem, természetvédelem, környezeti 
nevelés, fogyasztóvédelem és területfejlesztés terül-
etén.

A projekt beruházás jellegű és fő tevékenysége 
a Multifunkciós energetikai és bányászati központ, 
mint energiahatékony épület létrehozása . Az épület 
helyiségei a projekt céllal összhangban, főként  ener-
getikai tanácsadásra és ezzel kapcsolatos felvilágosí-
tásra, fejlesztési és ügynökségi tevékenységre,  ener-
giahatékony módszerek és új alternatív technológiák 
bemutatására szolgálnak, valamint népszerűsítő és 
tájékoztató jellegű tevékenységek megvalósítására 
az idegenforgalom és ásványi kincsek termelésének 
tradíciója terén a Szepességben. 

A projekt részét képezte 8 tájékoztató, képzés 
jellegű szeminárium is, melyeket a fő partner a mag-
yar projekt partrenerrel közösen szervezett.

Ez a brosúra magát a projekt célokat, valamint az 
elért eredményeket mutatja be.

A támogatási szerződés alapján, melyet a Buda-
pesti Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és Igló városa írt 
alá 2010. január.13-án Budapesten , valamint 2010. 
július.6-án megkötött  támogatási szerződés Igló 
városa és a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Re-
gionális Fejlesztési Minisztériuma  közt, kötelezi a fő 
partnert a projektben elért célok minimum 5éves 
fenntarthatóságának biztosítására.

Projekt csoport
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O projekte

Názov projektu

Výstavba a zriadenie multifunkčného energetického 
a baníckeho centra – Dom bezhraničného priateľstva / 
Multifunkciós energetikai és bányászati központ létre-
hozása – „Határtalan“ barátság háza

Krátky názov

Dom slovensko-maďarského priateľstva / Szlovák-
magyar barátság háza

Kód projektu

HUSK/0801/2.1.1/0242

Hlavný cieľ projektu

Podpora trvalo udržateľného rozvoja a ochrana 
životného prostredia prostredníctvom zavádzania 
obnoviteľných zdrojov energie, ich praktickej prezen-
tácie formou spoločenskej osvety, vrátane využívania 
úsporných stavebných materiálov.

Aktivity projektu

Kľúčovou aktivitou projektu bola výstavba ekologicky 
nenáročnej budovy Multifunkčného energetického a 
baníckeho centra – Domu bezhraničného priateľstva 
na vznikajúcom tzv. Baníckom námestí v Spišskej 
Novej Vsi. Sprievodnými aktivitami projektu bolo osem 
odborných seminárov, ktoré sa konali striedavo na 
Slovensku a v Maďarsku.

A projektről

Projekt cím

Výstavba a zriadenie multifunkčného energetického 
a baníckeho centra – Dom bezhraničného priateľstva / 
Multifunkciós energetikai és bányászati központ létre-
hozása – „Határtalan“ barátság háza

Rövid cím

Dom slovensko-maďarského priateľstva / Szlovák-
magyar barátság háza

Projekt kód

HUSK/0801/2.1.1/0242

A projekt fő célja

A projekt főként a fenntartható fejlődésre, valamint 
a környezetvédelemre összpontosít, melyet a megúju-
ló energiák bevezetésével, ezek közös képzéseken való 
gyakorlati bemutatásával, valamint környezetbarát 
építő anyagok felhasználásával népszerűsít.

Projekt tevékenységek

A projekt alapja a multifunkciós energetikai és 
bányászati központ megépítése az úgynevezett 
Bányászati téren Igló városban (Spišská Nová Ves). 
A projekt részét képezte még 8 szakmai szeminárium, 
melyeknek fele Magyarországon, masik fele pedig 
Szlovákiában került megrendezésre.

Financovania projektu

Projekt bol finančne podporený cez Program 
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Sloven-
ská republika 2007 – 2013.

Celkový rozpočet projektu predstavoval sumu viac ako 
1 948 000 €, pričom projekt bol financovaný nasle-
dovne: 

Projekt finanszírozás

A projektet a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007 – 2013 támogatta.

A projekt összköltségvetése több mint 1 948 000 €. 
Finanszírozása a következő: 

Časový harmonogram aktivít projektu Projekt tevékenységek ütemterve:

Európsky fond regionálneho rozvoja   85 %

Štátny rozpočet 10 %

Mesto Spišská Nová Ves a Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 5 %

Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERDF támogatás   85 %

Állami költségvetésből származó támogatás 10 %

Igló város és az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület önrésze 5 %

Aktivity projektu 12/2009
- 3/2010

4/2010
- 7/2010

8/2010
- 11/2010

12/2010
- 3/2011

3/2011
- 6/2011

Legislatívne, právne, finančné
a administratívne zabezpečenie  
realizácie projektu

Výstavba a zriadenia multifunkčného 
energetického a baníckeho centra 
-Domu bezhraničného priateľstva

Etablovanie inštitúcií v rámci 
multifunkčného centra

Odborné semináre, záverečná 
konferencia

Publicita projektu

Projekt tevékenységek 2009/12
- 2010/3

2010/4
- 2010/7

2010/8
- 2010/11

2010/12
- 2011/3

2011/3
- 2011/6

A projekt jogi, pénzügyi és 
adminisztratív megvalósításának 
biztosítása

Multifunkciós energetikai és 
bányászati központ létrehozása – 
Határtalan barátság háza

Intézmények betelepülése a multi-
funkciós központba

Szakmai szemináriumok, záró 
konferencia

A projekt nyilvánosság felé történő 
kommunikációja

Hungary-Slovakia
Cross-border Co-operation
Programme 2007-2013 

 
 

European Union
European Regional Development Fund
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Partneri projektu

Mesto Spišská Nová Ves

Mesto je v zmysle zákona o obec-
nom zriadení č. 369/1991 Zb. základnou 
rozvojovou jednotkou, má jasne defi-
nované samosprávne funkcie a široké 
pole pôsobnosti, kompetencie a zod-
povednosti pre rozvoj svojho územia a 
skvalitňovanie života v ňom. Rieši nielen 
vnútorné problémy a potreby mesta, ale 

musí reagovať aj na podnety vonkajšieho rýchlo sa 
meniaceho prostredia.

Mesto Spišská Nová Ves toho času dokončuje 
nový rozvojový dokument mesta – Rozvojový plán 
mesta Spišská Nová Ves na plánovacie obdobie rokov 
2011 – 2020. Navrhované priority rozvoja:

• Mesto ako centrum turizmu Stredného Spiša
• Zaujímavé miesto pre podnikanie
• Pulzujúce mesto
• Zelené mesto
• Sociálne zodpovedné mesto
• Mesto aktívnej sociálnej inklúzie Rómov
• Mesto kvalitnej výchovy a vzdelávania detí
• Bezpečné mesto Mesto dopravnej mobility
• Mesto dobrého spravovania

Jedným z nástrojov na napĺňanie stanoveného 
smerovania rozvoja mesta sú rozvojové projekty, 
medzi ktoré patrí i projekt „Výstavba a zriadenie 
multifunkčného energetického a baníckeho centra – 
Dom bezhraničného priateľstva / Multifunkciós ener-
getikai és bányászati központ létrehozása – „Határta-
lan“ barátság háza“.

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Združenie kultúry životného pros-
tredia v Ostrihome bolo založené v roku 
1994. Dnes pôsobí ako verejnoprospešná 
organizácia zameriavajúca sa na for-
movanie názorov ľudí, na riešenie prob-

lémov týkajúcich sa životného prostredia, environ-
mentálnu výchovu, propagáciu zdravej životosprávy 
a ochranu spotrebiteľa. Od roku 1997 združenie 
prevádzkuje bezplatnú Environmentálnu poraden-
skú kanceláriu pre verejnosť. Poslaním združenia je 
upozorniť na sebazničujúci charakter vzorov myslenia 
a správania nášho súčasného sveta a ich negatívny 
dopad na životné prostredie, oživiť túžbu po zmene, 
predstaviť udržateľnú a ekologickú alternatívu a na-
koniec vytvoriť spoločnosť, ktorá bude základom re-
alizácie zmien.

V Maďarsku pôsobí na území župy Komárom-
Esztergom a území zahrnutého do Euroregiónu 
Ister-Granum. V tomto regióne v rámci projektu 
„Obnoviteľná energia – Obnoviteľné pohraničie“, 
podporeného z programu Interreg (2008), zmapovalo 
potenciál obnoviteľných zdrojov energie a zozbieralo 
najlepšie príklady ich využívania. Okrem rozsiahlej 
kampane združenie tiež postavilo Ekodom v mestskej 
časti Esztergom-Búbánatvölgy, ktorý je otvorený pre 
verejnosť.

Ekodom ponúka tieto služby: predstavenie en-
ergeticky efektívnych prvkov a funkcií pre rodiny a 
inštitúcie; prijímanie návštev detí materských škôl, 
základných škôl i turistov; rozširovanie technických 
vedomostí; knižnica ekostavebníctva; odborné vzde-
lávanie a školenie; technologické inštalácie a prierezy 
modelov; záujmové krúžky, kreatívne pracovisko det-
ských táborov; priestor pre rodinné a voľnočasové 
programy (do 25 osôb). Ekodom ponúka aj užitočné 
služby pred výstavbou a rekonštrukciou ako napríklad: 
energetický audit a certifikácia budov; poradenstvo 
o energetických úsporách; investičné plánovanie, 
analýza nákladov; odborná podpora pri výbere tech-
nológií; návrhy na realizáciu.

Činnosti združenia:
• bezplatné poradenstvo pre verejnosť
• organizovanie prednášok, výstav, festivalov 

a iných aktivít na tému ochrany životného prostre-
dia v materských a základných školách, ale aj pre 
dospelých, - propagácia využívania obnoviteľných 
zdrojov energie

• participácia na informačnej kampani o povinnom 
energetickom audite budov

• kontrola činností spoločností z environmentálneho 
hľadiska

• spolupráca s mimovládnymi organizáciami, úrad-
mi a médiami.

Projekt partnerek

Igló város (Mesto Spišská Nová Ves)

Igló városa a 369/1991 sz. 
önkormányzati törvény alapján fejleszté-
si egységként is működik. Egyértelműen 
meghatározott önkormányzati feladatai 
vannak számos területen. Felelős a sa-
ját területe fejlesztéséért és az itt élők 
életkörülmények javításáért. Nem csak 
a város problémáival és szükségleteivel 

foglalkozik, hanem gyorsan kell reagálnia a változó 
környezeti hatásokra is.

Igló városa jelenleg a 2011-2020 időszak fejlesz-
tési dokumentumait készíti. A város fejlesztés priori-
tásai:

• Közép-Szepesi desztináció: vonzó lehetőségek 
a turisták és látogatók számára

• Vonzó hely a vállalkozások fejlesztésére és az új 
üzleti befektetésekhez

• Élő város
• Zöld város
• Társadalmilag felelős város
• Szebb és jobb élet a város lakosainak
• A minőségi oktatás és nevelés városa
• Biztonságos város
• A városi közlekedés városa
• Az új gazdasági fejlesztések városa

A város fejlődését biztosító fejlesztési projektekhez 
tartozik a „Výstavba a zriadenie multifunkčného ener-
getického a baníckeho centra – Dom bezhraničného 
priateľstva / Multifunkciós energetikai és bányászati 
központ létrehozása – „Határtalan“ barátság háza“ 
projekt is.

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület

Az egyesület 1994-ben alakult. 
Ma kiemelten közhasznú társadal-
mi szervezetként tevékenykedik a 
környezetvédelem, természetvédelem, 
környezeti nevelés, fogyasztóvédelem és 

területfejlesztés területén. Az egyesület küldetése tu-
datosítani jelen világunk gondolkodási és magatartási 
mintáinak ön-és környezetpusztító voltát. Fel kívánja 
ébreszteni a vágyat a változtatásra, fenntartható és 
ökologikus alternatívát kíván bemutatni, segíteni sz-
eretné a közösségek fejlődését, melyek alapjául szol-
gálnak a változások megvalósításához.

Egy Interreg projekt keretében 2008-ban fel-
térképezte Komárom-Esztergom megye és az Is-

ter-Granum Eurorégió magyarországi területén a 
megújuló energiaforrások potenciálját, legjobb gya-
korlatok példatárát készítette el, bemutatva a legjob-
ban alkalmazható megoldásokat, valamint felépített 
egy Ökoházat Esztergom-Búbánatvölgyben, mely 
széleskörű szolgáltatásokkal működő bemutató ház.

Az egyesület főbb tevékenységei:
• Ingyenes lakossági környezeti tanácsadó iroda 

működtetése
• iskolai, óvodai foglalkozások megtartása, rendez-

vények szervezése környezetvédelmi témakörben
• az energiahatékonyság és megújuló-energia 

hasznosítás népszerűsítése
• részvétel az épületek kötelező energetikai au-

ditjának tájékoztatási kampányában
• vállalatok működésének ellenőrzése környezeti 

szempontból
• civil szervezetekkel, hatóságokkal és a médiával 

való együttműködés
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Proces prípravy
a realizácie projektu

Z pohľadu vedúceho partnera projektu

Projekt bol pripravovaný na základe ideového návrhu 
a podnetu externého subjektu – občianskeho združenia 
ROCHUS-Rozvoj Spiša, neziskovej organizácie so sídlom 
v meste Spišská Nová Ves, ktorá sa zameriava najmä na 
podporu zachovania baníckych tradícií v regióne, čo malo 
svoje výhody, ale aj nevýhody najmä v etape realizácie 
projektu. Spracovaniu žiadosti o finančný príspevok pred-
chádzala príprava stavebnej a realizačnej projektovej do-
kumentácie z prostriedkov Programu cezhraničnej spolu-
práce Maďarská republika – Slovenská republika v rámci 
iného, predchádzajúceho projektu ROCHUS.

Projektový tím tvorili zástupcovia Mesta Spišská 
Nová Ves, konkrétne Útvaru rozvoja mesta a cestovného 
ruchu (2) a Oddelenia výstavby a dopravy (2) Mestského 
úradu v Spišskej Novej Vsi, a zástupcovia maďarského 
partnera Esztergomi Környezetkultúra Egyesület (4), 
celkom v počte 8 členov projektového tímu, ktorý sa 
počas realizácie projektu viac krát stretol.

Stavebný dozor bol zabezpečovaný externe zo zdro-
jov Mesta Spišská Nová Ves a externý manažment pro-
jektu dodávateľsky vykonávala Spišská regionálna rozvo-
jová agentúra v Spišskej Novej Vsi, ktorej úlohou bolo 
spracovávanie dôležitej agendy monitorovacích správ, 
žiadostí o platby a komunikácia s riadiacimi orgánmi.

Plánované a zrealizované výstupy projektu sú:
• vybudované Multifunkčné energetické a banícke cen-

trum – Dom bezhraničného priateľstva,
• zrealizovaných 8 odborných seminárov s vyše 190 

účastníkmi
• zrealizovaná záverečná konferencia projektu s cieľom 

diseminácie výstupov, výsledkov, ale aj skúseností z 
prípravy a realizácie cezhraničného projektu.

Hlavný plánovaný a zaväzujúci priamy výsledok počas 
5 rokov od ukončenia projektu je návštevnosť 
Multifunkčného energetického a baníckeho cen-
tra spolu 5 000 návštevníkov.

Pri realizácii seminárov a v rámci publicity projektu 
bola snaha o prepájanie témou príbuzných aktivít a tak 
o prispievanie k synergickým efektom projektu, napr. 
prepojenie vzdelávacích a osvetových aktivít projektu s 
celoslovenskou aktivitou organizovanou Mestom Spišská 
Nová Ves – 3. stretnutie banských miest a obcí Slovens-
ka. Významným z hľadiska budovania partnerstiev a spá-
jania subjektov s podobným zameraním bola napríklad aj 
účasť občianskeho združenia SOSNA z Košíc na aktivite v 
Ostrihome v spolupráci s partnerom projektu Esztergomi 
Környezetkultúra Egyesület, či návšteva v Energetickej 
agentúre v Nitre – v partnerskom meste Spišskej Novej 
Vsi a pod.

Pôvodný časový harmonogram realizácie projektu 
bol plánovaný spolu na 16 mesiacov s ukončením 31. 
marca 2011, avšak na základe objektívnych dôvodov pri 
výstavbe Multifunkčného energetického a baníckeho cen-
tra a dodatku k Zmluve o poskytnutí FP bolo riadiacim 
orgánom povolené predĺženie termínu ukončenia pro-
jektu o 3 mesiace, teda do konca júna 2011. Predĺženie 
projektu vyplývalo aj z potreby spresnenia modelu 
využívania novovzniknutého objektu multifunkčného 
centra, pretože v jeho priestoroch mali a majú vykonávať 
činnosti organizácie so zameraním na ochranu životného 
prostredia najmä z pohľadu energetiky, na propagáciu 
cestovného ruchu a destinačný manažment, ako aj na 
výstavníctvo v týchto oblastiach i v oblasti baníctva.

Nevýhody, resp. problémy v realizačnej fáze, 
o ktorých sme sa zmienili vyššie, a sú dôležité pre 
poučenie do budúcnosti, vyplývali z nedostatočnej spo-
lupráce externého spracovateľa projektu a mesta ako 
žiadateľa v prípravnej fáze projektu. Externý spracovateľ 
projektu nepoznal dostatočne prostredie samosprávy 
a jej možnosti, podmienky a zdroje na realizáciu niek-
torých konkrétnych aktivít/činností, ktoré neboli priamo 
súčasťou projektu, ani jeho rozpočtu, ale boli uvádzané v 
štúdii uskutočniteľnosti a mali byť realizované z rozpočtu 
mesta súbežne s projektom, ako napr. zriadenie agentúry 
destinačného manažmentu či poradenskej energetickej 
agentúry alebo zriadenie turistického informačného cen-
tra.

Multifunkčné energetické a banícke centrum 
– Dom bezhraničného priateľstva v Spišskej Novej 
Vsi tvorí dominantnú budovu na budúcom Baníckom 
námestí spolu so symbolickou banskou vežou Klopp 
Orth. Na ich dokončenie v zmysle spracovanej štúdie 
je potrebné vykonať ďalšie aktivity a stavebné činnosti 
ako dokončenie spevnených plôch a úprava verejných 
priestranstiev, vrátane zelene a vrátane plánovanej pešej 
lávky cez rieku Hornád z Baníckeho námestia k zimnému 
štadiónu.

Előkészületek és megvalósítási 
folyamat

A fő partner szemszögéből

A projekt a ROCHUS-Szepes fejlesztése non-profit 
civil szervezet tervrajza és külső kezdeményezése alap-
ján lett megvalósítva. A szervezet székhelye Iglóban 
található és legfőképpen a régió bányászati tradícióira 
öszpontosít, ami segítette, de egyben hátráltatta is a 
projekt megvalósítást. A pályázat beadását és megírását 
megelőzte az építkezési és megvalósíthatósági projekt 
dokumentáció, ami egy előző Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
futó ROCHUS pályázat forrásaiból lett finanszírozva.

A projekt csapatot Igló város - konkrétan a 
városi hivatal városfejlesztési és idegenforgalmi osztálya 
(2),valamint a városi hivatal építészügyi és közlekedési 
osztálya (2) és az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 
(magyar partner) alkotta.

Az építkezés felügyelete külsőleg, Igló város forrá-
saiból volt bebiztosítva. A külső menedzsmenttel az Ig-
lóban székelő Szepesi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
volt megbízva. Az ő feladatuk volt a jelentések, kifizetési 
kérelmek feldolgozása és a kapcsolattartás a hatóságok-
kal.

A projekt tervezett és teljesített feladatai:
•  felépített Multifunkciós energetikai és bányászati 

központ – Határtalan barátság háza
• 8 megtartott szakmai szeminárium, összesen több, 

mint 190 résztvevővel
• záró konferencia, melynek célja a teljesített fe-

ladatok, eredmények, valamint a projekt megvaló-
sítás alatt begyűjtött tapasztalatok megosztása, 
népszerűsítése

Az elkövetkező 5 évben teljesítendő feladatok legfontos-
abb része a Multifunkciós energetikai és bányászati köz-
pont 5 000 fős látogatottságának elérése.

A szeminárium témáinak kiválasztásánál, valamint 
a nyilvánosság felé történő kommunikációnál fontos volt 
a témák projekttel való szoros összefüggése, erősítve ez-
zel a projekt szinergikus hatását. Jó példa erre az első, 
Iglóban megtartott tájékoztató és képzés jellegű szem-
inárium, amit sikerült egybekötni a 3. Szlovák bányász 
városok és falvak országos találkozójával. A partner-
ségek és kapcsolatok építésében fontos szerepet játszott 
a Kassai SOSNA civil szervezet részvétele is az egyik Esz-
tergomban megtartott szemináriumon, valamint a Nyitrai 
Energetikai Ügynökség meglátogatása Nyitrán.

Az eredeti ütemterv szerint a projekt 16 hónaposra 
lett tervezve 2011.március.31-ei befejezéssel, azonban 
objektív okoból, az építkezésre való tekintettel a projekt 

partnerek kérvényezték a projekt meghosszabbítását 
3 hónappal, melyet az érintett hatóságok jóváhagytak 
2011. június végéig. A projekt hosszabbításban a multi-
funkciós központ termeiben való tevékenységek pontos 
lehatárolása is szerepet játszott. Fontos, hogy a köz-
pontban székelő szervezetek, egyesületek, mindenek 
előtt környezetvédelemmel, energiahatékonysággal és 
az idegenforgalom népszerűsítésével foglalkozzanak. 
A központban nagyrészt az előbbi témákkal, valamint 
a bányászat történetével foglalkozó kiállítások lesznek 
megtekinthetőek.

A hátrányok, illetve a projekt megvalósítása alatt 
felmerült problémák, melyekről már feljebb is említést 
tettünk, nagyon tanulságosak voltak és remek útmu-
tatónak szolgálnak majd a jövőben. A projekt előkészítő 
fázisában ezek a problémák főleg a külső projekt me-
nezsment és Igló város együttmőködési készségének 
hiányából adódtak. A külső megbízott nem teljesen 
volt tisztában az önkormányzat  adta lehetőségekkel, 
feltételekkel és forrásokkal, melyek szükségesek vol-
tak néhány konkrét feladat elvégzéséhez. Ezek nem 
képezték közvetlenül a projekt részét, sem költségveté-
sét, viszont szerepeltek a projekt megvalósíthatósági ta-
nulmányában és az Iglói önkormányzat költségvetéséből 
a projekt megvalósításával párhuzamosan készültek vol-
na el. Ide tartozott például a desztinációs-menedzsment 
iroda, az energetikai tanácsadó iroda vagy a turisztikai 
információs központ létrehozása is.

A Multifunkciós energetikai és bányászati központ 
– „Határtalan barátság háza“ Iglóban meghatározó épül-
ete lesz a Bányászati térnek, csakúgy mint a szimbolikus 
Klopp Orth bányászati torony. Ahhoz, hogy a tanulmány-
ban megtervezett tér teljesen elkészüljön, be kell fejezni 
a burkolást, a közterületek rendbehozását a zöld terül-
eteket is beleértve, valamint megépíteni a Hernád folyón 
átívelő gyalogos hidat, ami a Bányászati térről vezetne át 
a fedett műjégpályához.
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Výstupy projektu

Hlavná aktivita

Mesto Spišská Nová Ves a jeho okolie je späté dl-
hodobo s baníctvom, geológiou, hutníctvom a táto 
minulosť je veľmi dôležitou súčasťou histórie Spiša 
– mesto a Spiš boli v minulosti súčasťou Európskej 
železnej cesty, ktorá siahala od Španielska až do Rus-
ka a križovala celý Spiš, sú taktiež súčasťou Sloven-
skej banskej cesty, ktorú sa snaží obnoviť Združenie 
baníckych spolkov a cechov Slovenska. V novodobej 
histórii (pred približne 25 rokmi) bola Spišská Nová 
Ves sídlom veľkých podnikov súvisiacich s baníctvom 
– najväčšími boli Železorudné bane, š. p., a Geologický 
podnik, š. p., bolo ich tu samozrejme viac. Tieto pod-
niky boli vzájomne prepojené a spolupracovali medzi 
sebou, no spolupracovali aj s celým Československom 
a veľmi často i so zahraničím (Európa, Austrália, Južná 
Amerika, atď.). Počet zamestnancov (v rámci regiónu 
Spiša) v týchto podnikoch bol okolo 15 000. Komplexný 
systém baníctva, geológie a hutníctva – náročných 
technických disciplín – bol vytvorený stáročiami a 
vyžadoval jasnú hierarchiu vzťahov na viacerých riadi-
acich úrovniach. Dal základ vzájomnej úcty, rešpektu a 
spolupráce medzi členmi baníckeho stavu.

Baníctvo ako také je veľmi úzko naviazané na en-
ergetiku a už v minulosti tvorilo súčasť energetického 
plánovania a prognózy rozvoja celého štátu. Vzhľadom 
na nie veľmi optimálne prognózy, novodobá budúcnosť 
energetiky smeruje k zeleným alternatívnym ener-
giám, šetrným k prírode. Veľmi dôležitou súčasťou 
tejto oblasti je i realizácia stavieb dosahujúcich vysokú 
energetickú úsporu všetkých druhov energií. Takéto 
smerovanie je dôležité nielen pre veľké podniky, mestá 
a obce, ale aj pre každého občana.

Z vyššie uvedených dôvodov došlo k spojeniu 
histórie s budúcnosťou v podobe žiadosti o poskyt-
nutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu 
budovy Multifunkčného energetického a baníck-
eho centra – Domu bezhraničného priateľstva. 
Na príprave projektu sa okrem samosprávy podieľala 
nezisková organizácia Rochus-Rozvoj Spiša. Budo-
va je súčasťou budúceho tzv. Baníckeho námestia, 
ktoré vyrastá na nábreží Hornádu v Spišskej Novej 
Vsi. Komplexný projekt okrem multifunkčného centra 
zahŕňa aj už stojacu symbolickú banskú vežu Klopp 
Orth, pri ktorej sa nachádza banská lokomotíva z bane 

Projekt eredmények

A projekt fő tevékenysége

Igló város és környéke már évek hosszú sora óta 
összeköthető a bányászattal, geológiával és kohászat-
tal, ami nagyon fontos része a Szepesség történelmé-
nek – a város és környéke régen egy részét képezte 
az Európai vas útnak, ami Spanyolországtól egészen 
Oroszországig nyúlt, keresztezve az egész szepesi tér-
séget. A környék része a Szlovák bányászati utak is, 
melyet a szlovák bányász egyletek és céhek egyesül-
ete próbál újjáépíteni. Még nemrégiben (kb. 25 évre 
visszamanőleg) Igló városa olyan nagy bányászat-
tal foglalkozó vállalkozásoknak volt a székhelye mint 
például a Vas-rúd bánya, vagy a Geológiai vállalat (ál-
lami vállalatok). Ezek a vállalatok kapcsolatban álltak 
egymással, együttműködtek cseh szomszédainkkal, 
de gyakran más országokkal is (Európa, Ausztrália, 
Dél Amerika...) és csak a Szepesi régióban körül-
belül 15 000 munkavállalót alkalmaztak. Ez a kom-
plex bányászati, geológiai és kohászati rendszer, 
valamint ennek igényes műszaki tudományága több 
század alatt alakult ki és egyértelmű kapcsolati hier-
archiát igényel több vezetői szinten. Alapul szolgált 
a kölcsönös tiszteletnek, megbecsülésnek és a sik-

eres együttműködésnek. A bányászat maga szorosan 
összefügg az energetikával és már a múltban része volt 
az egész országra kiterjedő energetikai tervezéseknek 
és fejlesztéseknek. Azonban az előrejelzések nem 
voltak bíztatóak, így mára az energetika is inkább 
a környezetbarát, alternatív energiaforrásokat részesíti 
előnyben. Ezen a téren fontos szerepe van az energia-
hatékony építkezésnek is. Ez az irány nemcsak a nagy 
vállalatokat, városokat és községeket érinti, hanem 
minden polgárt.

Az említett okok miatt kialakult egy kapcsolat a múlt 
és a jövő közt aminek eredménye a Multifunk-
ciós energetikai és bányaszati központ finan-
szírozási és építési kérelmének beadása volt. A projekt 
előkészületeiben az önkörmányzaton kívül a Rochus 
– Szepes fejlesztése non profit szervezet is részt vett. 
Az épület a Hernád folyó mellett épülő bányászati tér 
részét képezi Iglóban. A teljes projekt, a multifunkciós 
központon kívül, magában foglalja a már elkészült 
szimbolikus bányászati Klopp Orth tornyot, amely mel-
lett egy rudabányai bányából származó mozdony áll. 
A tervek szerint a közeljövőben egy térbeli térképpel is 
bővül a tér, ami többek közt szimbolizálni fogja a mag-
yar kapcsolatot is, de tervben van a Hernád folyót áthi-
daló gyalogos híd és az új, folyó mellett húzódó sétány 
is.

Z pohľadu cezhraničného partnera projektu

Možnosti cezhraničnej spolupráce bývajú determi-
nované geografickou polohou. Ostrihom ako pohraničné 
mesto vždy udržiavalo dobré vzťahy so slovenskými or-
ganizáciami. Doterajšia spolupráca bola realizovaná v 
menších merítkach, napr. Základná škola Endre Adyho 
v Štúrove každoročne pozýva zástupcov združenia Esz-
tergomi Környezetkultúra Egyesület ako prednášajúcich 
na podujatia organizované pri príležitosti Dňa Zeme. 
Združenie sa zúčastnilo aj organizovania Zeleného nád-
voria na festivale Szikince v roku 2010. V roku 2008 v 
spolupráci s viacerými partnerskými organizáciami uro-
bilo prvý významný krok k väčšiemu cezhraničnému 
projektu (projekt „Obnoviteľná energia – Obnoviteľné 
pohraničie“). V rámci úspešného programu INTERREG 
oslovilo Mesto Spišská Nová Ves združenie s vytvorením 
novej spolupráce.

Toto partnerstvo bolo z pohľadu Esztergomi 
Környezetkultúra Egyesület zaujímavé tým, že doteraz 
združenie spolupracovalo v prvom rade so školskými 
inštitúciami, tentokrát sa jeho partnerom ale stala samos-
práva. Bilancia vzájomnej spolupráce je pozitívna, ponúk-
la mnoho nových poznatkov a skúseností. Úrad a vere-
jná organizácia sa líšia reakčným časom, organizačnou 
štruktúrou a potrebou komunikácie. Spoločná práca 
bola užitočná pre obidve strany. Spoločné podujatia boli 
poučné, témy zrealizovaných odborných seminárov boli 
zaujímavé, účastníci sa obohatili novými informáciami 
a vedomosťami. Pokračovanie cezhraničných spoluprác 
aj naďalej je z pohľadu Esztergomi Környezetkultúra 
Egyesület dôležité a združenie rado príjme ponuky na 
ďalšiu spoluprácu.

A projekt a partner szervezet szemszögéből

A határon átnyúló együttműködési lehetőségeink föl-
drajzi elhelyezkedésünk miatt determináltak. Határmenti 
településként mindig is jó kapcsolatot ápoltunk szlovákiai 
szervezetekkel. Közös együttműködéseket korábban 
kisebb léptekben valósítottunk meg, például a párkányi 
Ady Endre Alapiskola évről-évre meghív minket a Föld 
Napja alkalmából rendezett eseményeire előadóként. De 
részt vettünk a 2010-es évben a Szikince Fesztivál Zöld 
Udvarának szervezésében is. 2008-ban tettünk egy nagy 
lépést, első nagyobb léptékű határon átnyúló programba 
kezdtünk, több partnerszervezet együttműködésével 
(„Megújuló energia – Megújuló határvidék“ projekt). A 
sikeres Interreg program kapcsán, kaptuk Iglo városa 
felől a megkeresést egy új együttműködés kidolgozására

Korábban elsősorban oktatási intézményekkel 
működtünk együtt, most a partnerség azért is érde-
kes volt, mert most egy önkormányzattal dolgoztunk 
együtt. Az együttműködés mérlege pozitív, sokat tanul-
tunk belőle. Más egy hivatal és más egy civil szervezet 
reakció ideje, szervezeti struktúrája és kommunikációs 
igénye. Azt gondolom, mindkét fél számára tanulságos 
volt a közös munka. Alapvetően a közös rendezvények, 
szemináriumok, projekttalálkozók sikerként könyvelhetők 
el. A szemináriumok témái változatosak voltak, a vissza-
jelezések alapján a résztvevők érdekes információkkal, új 
tudással gazdagodtak. Az egyesület továbbra is fontos-
nak tartja a határmenti együttműködések folytatását és 
nyitott bármilyen új együttműködésre.
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v Rudňanoch. V budúcnosti by na Baníckom námestí 
mala pribudnúť ešte do dlažby osadená priestorová 
mapa Spiša s prepojením na Maďarsko, ďalej lávka 
cez rieku Hornád v baníckom duchu, či nový chodník – 
promenáda popri rieke.

Výstavba Multifunkčného energetického a baníck-
eho centra – Domu bezhraničného priateľstva začala v 
máji 2010 a ukončená bola v júni 2011. Stavbu na 
základe výsledkov verejnej súťaže realizovalo združenie 
Energo-banícke centrum Spiš združujúce spoločnosti 
Solitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves a Uranpres, spol. s r. 
o., Spišská Nová Ves.

V zmysle projektu má budova tri podlažia. V podzem-
nom podlaží vznikol pre návštevníkov multifunkčného 
centra a verejnosť priestor pre parkovanie 18 osob-
ných áut. V 1. a 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú 
priestory pre realizovanie recipročných aktivít zamer-
aných na podporu slovensko-maďarskej spolupráce 
(Dom bezhraničného priateľstva) predovšetkým v 
oblastiach rozvoja cestovného ruchu, šírenia baníckych 
tradícií, energetického poradenstva a konzultačných 
činností zameraných na energeticky úsporné a efek-
tívne riešenia, ako aj na využívanie obnoviteľných zdro-
jov energií.

Budova a priestory v nej sú riešené v modernom 
štýle 21. storočia. Použité boli stavebné materiály 
a postupy, ktoré prezentujú základné zásady na real-
izáciu stavieb v budúcnosti, t. j. v energeticky úspor-
nom duchu:

• priestory sú presvetlené, vzdušné
• na obvodové steny boli použité tepelne izolačné 

murivá s vysokým difúznym odporom (prievzdušné 
– nevznikajú plesne a pod.) o hrúbke 500 mm a s 
tepelným odporom R = 5,0 (pôvodná platná norma 
požadovala R = 3,0)

• strecha budovy je zateplená tepelnou izoláciou o 
hrúbke 240 mm,

• lokálnym riešením častí fasády vznikli architekton-
icky zaujímavé časti, ktorú sú obkladané panelmi z 
minerálnou vlnou o hrúbke 80 – 150 mm,

• železobetónové preklady sú zateplené tepelnou izo-
láciou o hrúbke 150 mm

• zabudované sú okná s tepelno-izolačnými sklami
• v celom objekte je riešené úsporné podlahové 

kúrenie napojené na tepelné čerpadlo „vzduch – 
voda“.

1. nadzemné podlažie / 1. földszint 2. nadzemné podlažie / 2. emelet

A Multifunkciós energetikai és 
bányászati központ – Határtalan barátság 
háza megépítése 2010. májusában 
kezdődött és 2011. júniusában sikerült 
befejezni. Egy nyilvános kiírás alapján 
az építkezés megvalósítására való jogot 
az Energo egyesülete nyerte el (Szepesi 
bányaközpont mely társítja a Solitér s.r.o 
-t és az Uranpres s.r.o – t).

A központ 3 szintből áll. A multifunkciós 
központ földalatti szintjén 18 férőhelyes 
parkoló épült. A felszínen található másik 
két szint termei  a magyar – szlovák 
együttműködést támogató tevékenységek megvalósí-
tására, az idegenforgalom fejlesztésére, a bányászati 
tradíciók megismerésére, energetikai tanácsadásra és 
ezzel kapcsolatos hatékony megoldásokra, valamint 
a megújuló energiák bemutatására szolgálnak.

Az épület a 21. század modern stílusában épült. 
A központ megépítésénél csak olyan építőanyagokat és 
eljárásokat használtak amelyek tükrözik az energiaha-
tékony építkezés alapelveit:

• a termek világosak, levegősek
• a külső falakra hőszigetelő falazat került, 500 

mm vastag, magas diffúziós ellenállással (a falak 
szellőznek, így nem penészedik). Hőellenállás: 
R=50 (az eredetileg előírt R = 3,0 helyett)

• az épület tetején levő hőszigetelés vastagsága 240 
mm

• a homlokzat egyes részei ásványgyapottal kitömött 
80 – 150 mm vastag panelekből létesültek

• a vasbeton fordításoknál használt hőszigetelés vas-
tagsága 150 mm

• az ablakok hőszigetelő üvegből készültek
• az épületben talajfűtés van, ami „levegő – vizes“ 

hőszivattyúra van kapcsolódva
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A projekt kísérő tevékenységei

Igaz a projekt beruházás jellegű, kísérő tevéke-
nységként 8 szakmai, tájékoztató és figyelemfelkeltő 
szeminárium is a projekt részét képezte. A szem-
inárium témái a Magyarország – Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Programra öszpontosítottak. 
Témakörök: környezetvédelem és a megújuló energiák 
hasznosítása, a verseny megerősítése a határmenti ré-
giókban, az idegenforgalomra összpontosítva - kihan-
gsúlyozva a bányászati történelmet és tradíciókat, az 
emberek és közösségek szociális és kulturális összetar-
tásának támogatása a Szlovák-Magyar határ mindkét 
oldalán

A 4 Magyarországon megtartott szemináriumokkal 
járó munkálatok főként a projekt partnerre hárultak, 
míg a szlovák oldalon megtartott 4 szemináriumot Igló 
város szervezte.A szemináriumokon összesen 196 fő 
vett részt.

A szemináriumok témái:

1. Szeminárium: A bányászat történelme a 
Szepesi térségben – a 3. alkalommal megtartott 
bányász városok és falvak találkozója keretében

Időpont:: 2010. 8. 26 - 27
Helyszín: Spišská Nová Ves/Igló
Résztvevők száma: 18
Előadások:
1. Projekt bemutatása

Ing. Zuzana Záborská, Iglói városháza Spiš. N. Ves
2. Projekt fő tevékenységének bemutatása – a multi-

funkciós központ építési folyamatának bemutatása
Rudolf Kozák, Iglói városháza Spiš. N. Ves

Szakmai látogatások:
1. Terepszemle a projekt beruházási tevékenységének 

helyszínén – az építkezésen
2. Iglói Múzeum meglátogatása

2. Szeminárium: Ökoépítészet és 
környezetvédelem - Ökoházak a gyakorlatban

Időpont: 2010. 10. 14 - 15
Helyszín: Esztergom
Résztvevők száma: 20
Előadások:
1. Ökoépítészet – alternatívák a zöld és energiaha-

tékony építészetben 
Gábor Szendi,  villamosmérnök tanár, főiskolai 
docens előadása

2. Interaktív előadás az Ökotechnikai bemutatóházban
András Ledzényi, EKOKU

Szakmai látogatás:
1. A Szentendrei Regional Environmental Centre – Re-

gionális Környezetvédelmi Központ megtekintése

3. Szeminárium: A bányászat hatása a környeze-
tre és a benne rejlő lehetőségek felhasználása 
az idegenforgalomban

Időpont: 2010. 11. 25 - 26
Helyszín: Spišská Nová Ves, Igló, Rudnany/ Rudbánya
Résztvevők száma: 28
Előadások:
1. A bányászat hatása a környezetre és a benne rejlő 

lehetőségek felhasználása az idegenforgalomban  
Ing. Jozef Daniel, Szepesi Bányászati Egylet

2. Történelmi bányászati helyiségek a Szepesen és 
a bányászat történelme, mint turista csalogató 
a régióban
Ing. Zuzana Krempaská, Szepesi Múzeum

3. Az ipari örökség fontossága és potenciálja 
Ing. Marián Jančura, CSc., Szepesi Bányászati 
Egylet

4. . Bányászati tanösvény Hnilcikben, mint turisztikai 
termék 
Ing. Marián Jančura, CSc., Szepesi Bányászati 
Egylet

Szakmai látogatás:
1. Bányászati archívum Rudabányán és felújított törté-

nelmi galéria Krízován 
Ing. Dušan Šárik

4. Szeminárium: Energetika, mint probléma – a 
foszilis bányászattól a megújuló energiákig

Időpont: 2011. 02. 17 - 18
Helyszín: Esztergom
Résztvevők száma: 19
Előadások:
1. Filmek a klímaváltozásról és energetikáról – Kel-

lemetlen Igazság, Tárgyaink története, Hülyeség 
kora, Otthonunk

2. Eszmecsere a levetített filmrészletekről 
Zoltán Horváth, EKOKU

3. Energetika, mint probléma – a foszilis energiahor-
dozóktól a megújuló energiákig 
Gábor Szendi,  villamosmérnök tanár, főiskolai 
docens előadása 

Sprievodné aktivity

Hoci mal projekt viac-menej investičný charakter, 
sprevádzali ho i vzdelávacie a osvetové aktivity. Zorgan-
izovaných bolo 8 odborných seminárov tematicky 
zameraných na ciele Programu cezhraničnej spolupráce 
HU-SK 2007 – 2013, a to: ochranu životného prostredia 
a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, posilnenie 
konkurencieschopnosti v prihraničnej oblasti, najmä 
v sektore cestovného ruchu s možnosťami využitia 
histórie a tradícií baníctva, podporu sociálnej a kultúrnej 
súdržnosti ľudí a komunít na oboch stranách hraníc 
Slovenska a Maďarska.

Štyri semináre sa konali v Maďarskej republike a ich 
hlavným organizátorom bol cezhraničný partner projek-
tu Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, ostatné štyri 
semináre realizovalo Mesto Spišská Nová Ves. Semi-
nárov sa zúčastnilo celkovo 196 účastníkov.

Na týchto seminároch boli prezentované nasledu-
júce témy:

Seminár 1: História baníctva na Spiši v rámci
3. stretnutia banských miest a obcí Slovenska
v Spišskej Novej Vsi

Termín konania: 26. – 27. 8. 2010
Miesto konania: Spišská Nová Ves
Počet účastníkov: 18
Prezentácie:
1. Podrobná prezentácia projektu

Ing. Zuzana Záborská, Mestský úrad Spiš. N. Ves
2. Prezentácia hlavnej aktivity projektu – stavby Domu

slovensko-maďarského priateľstva
Rudolf Kozák, Mestský úrad Spiš. N. Ves

Exkurzie:
1. Terénna obhliadky realizácie investičnej aktivity

projektu – stavby Domu bezhraničného priateľstva
2. Múzeum Spiša – návšteva vernisáží

s odborným výkladom

Seminár 2: Ekodom (prezentácia vybudovaného 
Ekodomu v Ostrihome)

Termín konania: 14. – 15. 10. 2010
Miesto konania: Ostrihom
Počet účastníkov: 20
Prezentácie:
1. Ekostavebníctvo – alternatíva na zelené

a energeticky účinné stavby
doc. Gábor Szendi, EKOKU

2. Interaktívna prednáška o ekotechnickom
ukážkovom centre
András Ledzényi, EKOKU

Exkurzie:
1. Regional Environmental Centre in Szentendre

Seminár 3: Vplyv baníctva na životné prostredie 
a možnosti jeho využitia pre rozvoj cestovného 
ruchu na Spiši

Termín konania: 25. – 26. 11. 2010
Miesto konania: Spišská Nová Ves, Rudňany
Počet účastníkov: 28
Prezentácie:
1. Vplyv baníctva na Spiši na stav životného a prírod-

ného prostredia v súvislostiach s možnosťami
rozvoja cestovného ruchu v tomto regióne
Ing. Jozef Daniel, Banícky spolok Spiš

2. Historické banícke lokality na Spiši a možnosti
využitia histórie baníctva pre rozvoj turizmu v tomto 
regióne
Ing. Zuzana Krempaská, Múzeum Spiša

3. Dôležitosť a turistický potenciál priemyselného 
dedičstva
Ing. Marián Jančura, CSc., Banícky spolok Spiš

4. Banícky náučný chodník v Hnilčíku ako turistický 
produkt
Ing. Marián Jančura, CSc., Banícky spolok Spiš

Exkurzie:
1. Banský archív v Rudňanoch a rekonštruovaný his-

torický portál v štôlni Krížová 
Odborný výklad: Ing. Dušan Šárik

Seminár 4: Energetika ako problém – od fosílne-
ho baníctva po obnoviteľné zdroje energie

Termín konania: 17. – 18. 2. 2011
Miesto konania: Ostrihom
Počet účastníkov: 19
Prezentácie:
1. Klimatické zmeny a energetika – filmy: 

Nepríjemná pravda, Príbeh vecí, Vek hlupákov, 
Domov

2. Diskusia o premietnutých filmoch – ich potenciál vo 
vzdelávaní 
Zoltán Horváth, EKOKU

3. Energetika ako problém – od ťažby fosílnych palív 
po obnoviteľné zdroje energie 
doc. Gábor Szendi, PPKE VJK
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Seminár 5: Potenciálny prieskum obnoviteľných 
zdrojov energie v Komárňansko-Ostrihomskom 
kraji – metodológia, výsledky

Termín konania: 23. – 24. 2. 2011
Miesto konania: Ostrihom
Počet účastníkov: 21
Prezentácie:
1. Potenciálny prieskum obnoviteľných zdrojov energie 

v Komárňansko-Ostrihomskom kraji – metodológia, 
výsledky 
doc. Gábor Szendi, PPKE VJK

Exkurzie:
1. Kancelária Združenia kultúry životného prostredia v 

Ostrihome
2. Duna Múzeum v Ostrihome – výstava „Gözerö“
3. Pamätník baníkov v Dorogu 

Odborný výklad: Judita Solymárová
4. Ekotechnický ukážkový dom Ostrihom-Búbánatvölgy

Seminár 6: Energeticky efektívne domy a environ-
mentálne vzdelávanie

Termín konania: 23. – 24. 3. 2011
Miesto konania: Ostrihom
Počet účastníkov: 27
Prezentácie:
1. Prezentácia technológií využitých a prezentovaných

v Ekotechnickom ukážkovom dome (Ekodome)
András Ledzényi, EKOKU

2. Energeticky efektívne budovy a environmentálne
vzdelávanie
doc. Gábor Szendi, PPKE VJK

Seminár 7: Slovenská banská cesta a Slovenská 
železná cesta ako produkty cestovného ruchu

Termín konania: 19. – 20. 5. 2011
Miesto konania: Spišská Nová Ves
Počet účastníkov: 46
Prezentácie:
1. Koncepcia Slovenskej banskej cesty

Ing. Jozef Daniel, Banícky spolok Spiš
2. Banské technické pamiatky v historickom chotári

Spiš. N. Vsi, ich ochrana a využitie pre miestny rozvoj
Ing. Marián Jančura, CSc., Banícky spolok Spiš

3. Slovenská železná cesta ako produkt cestovného
ruchu, kultúrneho a priemyselného dedičstva
doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc., Združenie Slovenská 
železná cesta

4. Rozvojové zámery mesta Spišská Nová Ves v oblasti
cestovného ruchu
Ing. Zuzana Záborská, Mestský úrad Spiš. N. Ves

Exkurzie:
1. Banícke námestie – symbolická banská veža Klopp

Orth, Multifunkčné energetické a banícke centrum
Odborný výklad: Ing. Vladimír Klaučo, Ing. Jozef Daniel

2. Areál bývalej SPŠ geologicko-baníckej – banská
štôlňa, bratia Trangousovci
Odborný výklad: Ing. Vladimír Klaučo, Milan Vanacký

3. Turistické informačné centrum – dlaždica kultúrnej
historickej cesty Magna Via
Odborný výklad: Ing. Jana Barbuščáková

4. Múzeum Spiša – expozície Baníctvo, Paleontológia,
Archeológia, výstava „Top 60 Múzea Spiša“
Odborný výklad: Ing. Zuzana Krempaská

Seminár 8: Obnoviteľné zdroje energie – možnosti 
vytvárania klastrov spolupráce inštitúcií s cieľom 
podpory rozvoja ich využívania OZE

Termín konania: 7. – 8. 6. 2011
Miesto konania: Nitra
Počet účastníkov: 17
Prezentácie:
1. Predstavenie Energetickej agentúry v Nitre (EAN) ako

príkladu vytvárania klastrov spolupráce inštitúcií s 
cieľom podpory rozvoja trvalo udržateľnej energetiky
Ing. Ladislav Ondrejička, EAN

2. Akčný plán trvalo udržateľnej energie mesta Nitra
Mgr. Jana Kuciaková, EAN

3. Aktivity agentúry – súčasné a budúce
Mgr. Jana Kuciaková, EAN

Exkurzie:
1. Energetická agentúra v Nitre
2. Klientske centrum Mestského úradu v Nitre poskytujúce

bezplatné energetické poradenstvo

 
5. Szeminárium: Megújuló energiák potenciál 
felmérése Komárom-Esztergom megyében – 
módszertan, eredmények

Időpont: 2011. 2. 23 - 24
Helyszín: Ostrihom
Résztvevők száma: 21
Előadások:
1. Megújuló energiák potenciál felmérése Komárom-Esz-

tergom megyében – módszertan, eredmények 
Gábor Szendi,  villamosmérnök tanár, főiskolai 
docens előadása

Szakmai látogatások:
1. Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület irodája
2. Esztergomi Duna Múzeum – „Gőzerő“ kiállítás
3. Dorogi Bányász Emlékház 

Judit Solymár
4. Ökotechnikai bemutatóház Esztergom-Búbánatvölgyben

6. Szeminárium: Energiahatékony házak  és a 
környezeti nevelés

Időpont: 2011. 3. 23 - 24
Helyszín: Esztergom
Résztvevők száma: 27
Előadások:
1. Az Ökoházban felhasznált technológiák bemutatása 

(Ökoház, Esztergom-Búbánatvölgy)
András Ledzényi, EKOKU

2. Energiahatékony házak és környezeti nevelés 
Gábor Szendi, villamosmérnök tanár, főiskolai 
docens előadása

7. Szeminárium: A szlovák bánya- és vas út, mint 
idegenforgalomi termékek

Időpont: 2011. 5. 19 - 20
Helyszín: Spišská Nová Ves/Igló
Résztvevők száma: 46
Előadások:
1. A Szlovák Bánya Út koncepciója

Ing. Jozef Daniel, Szepesi Bányászati Egylet
2. Bányászati emlékművek Iglón, 

ezek védelme és felhasználása
Ing. Marián Jančura, CSc., Szepesi Bányászati Egylet

3. Szlovák vas-út, mint idegenforgalmi termék, 
kulturális és ipari örökség
doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc., Szlovák vas-út 
egyesület 

4. Rozvojové zámery mesta Spišská Nová Ves v oblasti
cestovného ruchu
Ing. Zuzana Záborská, Iglói városháza Spiš. N. Ves

Szakmai látogatások:
1. Bányászati tér – a Klopp Orth torony és a Multifunkciós 

energetikai és bányászati központ megtekintése
Ing. Vladimír Klaučo, Ing. Jozef Daniel

2. Bányászati galéria megtekintése, Trangousov testvérek
Ing. Vladimír Klaučo, Milan Vanacký

3. Turisztikai információs központ – Magna Via kulturális 
és történelmi út csempéinek megtekintése
Ing. Jana Barbuščáková

4. Szepesi Múzeum – Bányászati kiállítás, paleontológia, 
archeológia, Szepesi Múzeum „Top 60“
Ing. Zuzana Krempaská

8. Szeminárium: Megújuló energia források – 
klaszterek lehetséges létrehozása és az intézmé-
nyek együttműködésének támogatása

Időpont: 2011. 6. 7 - 8
Helyszín: Nitra
Résztvevők száma: 17
Előadások:
1. A Nyitra Energetikai Iroda (EAN) bemutatása, mint jó 

példa a klaszterek együttműködésére, a fenntertható 
energia támogatásának céljával
Ing. Ladislav Ondrejička, EAN

2. Nyitra város fentarthatósági tervei
Mgr. Jana Kuciaková, EAN

3. A Nyitrai EAN tevékenységei
Mgr. Jana Kuciaková, EAN

Szakmai látogatások:
1. A Nyitrai EAN meglátogatása
2. A Nyitrai városi hivatal ügyzfélközpontja16 17



Záver

Projekt v júni 2011 zavŕšila záverečná konferencia, 
určená všetkým na projekte priamo zainteresovaným, 
ako aj subjektom potenciálne využívajúcim priestory 
nového Multifunkčného energetického a baníckeho 
centra. Pri príležitosti záverečnej konferencie bola vy-
daná táto brožúra.

Partneri projektu komunikačnými aktivitami a real-
izovanými odbornými seminármi vytvorili platformu 
pre vzájomnú komunikáciu účastníkov z Maďarska a 
Slovenska, pre výmenu poznatkov, skúseností a názo-
rov predstaviteľov miestnych samospráv, regionálnej 
samosprávy, orgánov štátnej správy, reprezentan-
tov odborných organizácií, kultúrnych a vzdelávacích 
inštitúcií, podnikateľských subjektov, mimovládnych 
organizácií a iných dôležitých inštitúcií. Vhodné záze-
mie pre ďalšie rozvíjanie vzájomnej spolupráce a ko-
munikácie v nastolených témach ponúka do budúcnosti 
vo svojich priestoroch novopostavené Multifunkčné 
energetické a banícke centrum – Dom bezhraničného 
priateľstva v Spišskej Novej Vsi.

Projekt bol veľmi náročný na komunikáciu a 
manažment vzhľadom na to, že sa jednalo o investičný 
projekt v kombinácii s neinvestičnými vzdelávacími 
aktivitami a o projekt cezhraničný v spolupráci s 
maďarským partnerom na základe presne stanovených 
a prísnych podmienok jeho realizácie, monitoringu a 
zúčtovania. Preto patrí poďakovanie všetkým, 
ktorí sa podieľali na príprave a realizácii pro-
jektu, jeho jednotlivých aktivít, ako aj na 
životaschopnosti a udržateľnosti jeho výsled-
kov.

Zárószó

A projekt 2011 júniusában a záró konferenciával 
teljesedett ki, amelyre minden, a projektben köz-
vetlenül érintett személy, valamint az új Multifunkciós 
energetikai és bányászati központ potenciális fel-
használói, hivatalosak voltak. Ez a brossúra kimondot-
tan erre az eseményre készült.

Aktív kommunikációval és a szakmai szemináriu-
mok megtartásával a projekt partnereknek sikerült 
megalapozniuk a magyar és szlovák résztvevők közti 
kölcsönös kommunikációt, mely elősegíti az ismeretek, 
tapasztalatok és vélemények megosztását a helyi 
önkormányzat, regionális önkormányzat, kormányzati 
szervezetek, szakmai szerveztek képviselői, kulturális 
és oktatási intézmények, vállalkozók, civil szervezetek 
és más fontos intézmények közt. Az újonnan felépített 
Multifunkciós energetikai és bányászati központ ter-
mei további együttműködésre adnak lehetőséget Igló 
várossal.

A projekt nagyon nehéznek bizonyult a kommu-
nikáció és menezsment szempontjából, mivel egy 
beruházási projektről van szó, oktatási tevékenyégek-
kel kombinálva, valamint határon átnyúló projekt 
is egyben, melyet pontosan meghatározott felté-
telek alapján kellett megvalósítani. Ezért köszönet 
jár mindazoknak, akik részt vettek a projekt 
előkészületeiben, megvalósításában, különböző 
tevékenységein, valamint hozzájárultak az elért 
eredmények fennterthatóságán.

Spišská Nová Ves

Esztergom
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