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S p r á v a 
 

pre rokovanie mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
 
 
Konanie MZ : 19. február 2009 
Predkladá: Výbor BSS, zastúpený predsedom Ing. Viliamom Žiaranom, PhD. 
 
          Občianske združenie Banícky spolok Spiš, Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 2, 
052 01 Spišská Nová Ves bolo založené Valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 
11.6.2008 v Spišskej Novej Vsi za účelom obnovy baníckych pamiatok a oživenia baníckych 
tradícií na Spiši. 
 
         V združení sú organizovaní individuálni členovia, bývalí a súčasní pracovníci 
organizácií zaoberajúcich sa banskou činnosťou, kolektívne členstvá obcí a miest s baníckou 
tradíciou, zastúpené obecnými úradmi, organizácie a inštitúcie s predmetom banskej činnosti 
so sídlom v okrese Spišská Nová Ves. Združenie je otvorené pre všetkých záujemcov 
o zachovanie kultúrneho dedičstva súvisiaceho s banskou činnosťou na Spiši. Členom BSS je 
aj mesto Spišská Nová Ves. 
 
         Vo svojej činnosti sa združenie riadi predovšetkým troma základnými dokumentmi a to: 
Stanovami združenia, ktoré boli schválené na zhromaždení zakladateľov BSS dňa 19.2.2008, 
Deklaráciou prijatou účastníkmi slávnostného stretnutia v koncertnej sále Reduty mesta 
Spišská Nová Ves dňa 19.10.2007, ktorou boli prijaté zásady oživenia starých baníckych 
tradícií, obnovy a zachovania kultúrno – technického dedičstva Spiša a Plánom činnosti na 
príslušné obdobie. 
 
       V roku 2008 výbor združenia v spoluúčasti s vedením mesta a s neziskovou organizáciou 
ROCHUS - ROZVOJ Spiša sa podieľal na príprave a organizácii odhalenia pamätníka – 
symbolickej banskej veže dňa 8.10.2008 za účasti predsedu vlády, poslankyne NR, predsedu 
KSK a primátora mesta Spišská Nová Ves. 
 
        Z finančnou podporou KSK a pod záštitou primátora mesta výbor združenia 
zorganizoval v dňoch 3. - 5.12.2008 Barborské slávností 2008. Toto podujatie s pozitívnym 
ohlasom širokej verejnosti pozostávalo zo súťaže baníckych spevokolov o zlatú karbidku 
a slávnostného skoku cez kožu - Šachtágu, kde boli prijímaní adepti do baníckeho stavu. 
 
        V uplynulom období bola venovaná pozornosť aj publikačnej činnosti, keď v miestnej 
tlači a televízii boli zverejňované aktivity BSS a články o histórii baníctva v oblasti Spiša 
a boli rozpracované materiály pre vydanie knižnej publikácie o baníckej histórii na Spiši. 
 
        V spolupráci s n.o. ROCHUS –ROZVOJ Spiša  a s finančnou podporou MK SR boli 
vydané Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši so zameraním 
na pôvodné katastrálne územie mesta Spišskej Novej Vsi (Novoveská Huta, Hnilčík , Mlynky 
a Hnilec).  
 
        V spolupráci so Združením spolkov a cechov Slovenska  boli vypracované podklady na 
projekt Slovenskej banskej cesty so zameraním na spišský región. Výbor BSS spracoval 
podklady pre zverejnenie o svojej činnosti na internetovej stránke.  
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        Na základe iniciatívy zástupcov vedenia mesta Spišská Nová Ves, výbor BSS vypracoval 
návrh na zriadenie Stálej banskej expozície v priestoroch bývalej SPŠ geologicko-baníckej. 
        V roku 2009 sa činnosť Baníckeho spolku Spiš bude riadiť podľa vypracovaného 
a schváleného plánu činnosti a bude orientovaná na nasledovné pracovné a  spoločenské 
aktivity: 
 
- výbor spolku bude zabezpečovať zasadnutie rady združenia Baníckych spolkov a cechov 

Slovenska v Spišskej Novej Vsi v roku 2009 a predpokladá začať činnosť prípravného 
výboru pre uskutočnenie stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska v roku 2011 
v Spišskej Novej Vsi, 

 
- zástupcovia spolku sa zúčastnia na celoslovenskom baníckom dni v Banskej Štiavnici. 

Participácia výboru spolku so zástupcami mesta pri príprave účasti, propagácii 
a reprezentácii na celoslovenskom stretnutí baníckych miest a obcí v Handlovej v roku 
2009, 

 
- zorganizovať a zabezpečiť Barborské slávnosti 2009 na Spiši. Organizácia Barborských 

slávností bude pozostávať z pôvodného programu z roku 2008 a novej časti programu 
usporiadania Salamandrového sprievodu (ktorý bol v dávnej minulosti organizovaný SPŠ 
geologicko - baníckou). Do Salamandrového sprievodu chceme zapojiť stredné školy 
mesta, športové organizácie, kultúrne a ostatné inštitúcie (skauti, šermiari, parašutisti 
atď.). Sprievod by začínal pri banskej veži Klopp Orth, s prechodom cez námestie 
a ukončením v parku pred Redutou v Spišskej Novej Vsi, 

 
- dopracovanie materiálov a vydanie knižnej publikácie o baníckej histórii na Spiši. 

Publikácia článkov v regionálnej tlači o histórii baníctva a hutníctva na Spiši, 
 
- súčinnosť pri zabezpečovaní a spracovaní zvukového vysielania veže Klopp Orth pri  

významných dňoch, 
 
- realizácia navrhovanej štúdie – 1. etapa, na zriadenie stálej banskej expozície v štôlni 

Michal a sprístupnenie tejto širokej verejnosti a návštevníkom mesta, 
 
- zriadenie internetovej stránky BSS a Projektu Slovenská banská cesta – časť Spiš, 
 
- zabezpečením výroby a osadenia informačných tabúľ Slovenskej banskej cesty na Spiši.     
 
     Pri napĺňaní plánu činnosti združenia na rok 2009 výbor BSS očakáva podporu mestského 
zastupiteľstva a vedenia mesta Spišská Nová Ves a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
posúdiť, podporiť a prijať nasledovné aktivity: 
 
- zahájiť a určiť prípravný výbor pre uskutočnenie stretnutia baníckych miest a obcí 

Slovenska v SNV v septembri 2011. Organizáciu je potrebné zabezpečovať v spolupráci 
so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska za finančnej výpomoci zo strany 
MH SR a s zainteresovaním jednotlivých poslancov, vedenia mesta, Obvodného úradu, 
poslankyne NR SR, KSK, Banskej komory na Slovensku a miestnych banských 
a spoločenských organizácií, 

 
- zvážiť účasť zástupcov mesta na celoslovenskom stretnutí baníckych miest a obcí 

v Handlovej v roku 2009, 
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- prevziať záštitu nad organizáciou Barborských slávností v roku 2009, 
 
- v rámci zvyšovania turizmu na Spiši, posúdiť aktuálnosť zriadenie stálej banskej 

expozície a určiť mieru účasti mesta. 
 
 
V Spišskej Novej Vsi 9. februára 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Viliam Ž i a r a n, PhD. 
                                                                                              predseda Baníckeho spolku Spiš 


