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 Historické korene útlmu rudného baníctva na Spiši 
    
      Na Spiši (v spišskej časti Slovenského rudohoria) sa vyskytujú viaceré genetické typy 
ložísk rudných minerálov, aj keď v konečnom dôsledku môžeme hovoriť iba o rudách dvoch 
hlavných kovov: medi a železa. Podružne sa z tých istých ložísk získavalo aj striebro a zlato, 
v novších dobách aj ortuť a mangán, z ložiska Novoveská Huta aj urán a molybdén. 
Vedľajšími zložkami ťažby rudných ložísk bolo v niektorých obdobiach získavanie pyritu 
(ako suroviny na výrobu síry) a barytu. Meď sa viaže na medenonosné minerály, 
akumulované buď v monominerálnych ložiskách chalkopyritu (napr. Smolník, Gelnica, 
Slovinky, niektoré žily Grételsko-ráztockého rudného poľa a rudnianskeho rudného poľa, 
medené žily Novoveskej Huty), alebo  na tzv. komplexné rudy, kde sa vyskytuje viazaná 
v chalkopyrite a tetraedrite spolu so železonosným sideritom, prípadne barytom a ankeritom 
(Rudňany – Poráč, časť Grételsko-ráztockého rudného poľa a Bindtu, Fichtenhübel, Poproč – 
Luciabaňa, Nálepkovo, Tichá Voda, Mníšek nad Hnilcom, Mlynky). Železo sa väčšinou 
vyskytuje v podobe sideritu viazaného na uvedené komplexné rudy, výnimkou sú 
monominerálne ložiska metasomatického sideritu (napríklad Zuzana v mlyneckom rudnom 
poli, známejšie ložisko Nižná Slaná v gemerskej časti rudohoria). Mangán tvorí samostatné 
ložisko Kišovce – Švábovce v Hornádskej kotline, je prítomný aj ako izomorfný prvok 
v siderite.  
 
    Rudné baníctvo na Spiši je viazané na územia medzi Hornádskou kotlinou na severe a 
pomyselnou hranicou s Gemerom na juhu. Na západe začína Mlynkami, na východe končí za 
Gelnicou. Územie sa  vyznačuje výskytom viacerých rudných polí (čiže regionálnych 
zoskúpení ložiskových telies – rudných žíl) komplexných rúd, obsahujúcich v jednom ložisku 
železnú rudu, medenú rudu, prípadne i iné kovy: ortuť, striebro, antimon, zriedkavejšie aj 
antimonitu. Najznámejšími boli: rudné polia Mlynky, Grétla – Roztoky, Bindt, Novoveská 
Huta, Rudňany – Poráč, Žakarovce, Slovinky – Gelnica, Nálepkovo, Tichá Voda – Štilbach, 
Stará Voda, Švedlár, Helcmanovce, Prakovce, Mníšek nad Hnilcom, Smolník – Mária 
Snežná, Fichtenhübel,  Luciabaňa – Poproč, Nižný Medzev, Rudník. Geneticky odlišným 
typom je ložisko medených rúd a kyzov Smolník. Severnejšie od Spišskej Novej Vsi sa 
ložiská rudných nerastov nevyskytujú s výnimkou dedimentárneho sloja mangánovej rudy 
v priestore Poprad – Kišovce – Švábovce – Hozelec – Jánovce. 
 
     Všetky uvedené rudné polia boli predmetom dobývania a stali sa surovinovou základňou 
pre miestnu výrobu a spracovanie kovov v rôznych obdobiach staršej i novšej histórie. 
V súčasnosti jestvuje jediná funkčná baňa na ťažbu komplexných rúd na Poráči, aj keď ťažba 
v nej je zameraná už len na baryt a o zároveň ťažené nerastné súčasti rudnej výplne, 
oddeľované pri úprave barytu (sideritový koncentrát, Cu koncentrát), nie je na trhu záujem a 
končia na skládke nepredajných výrobkov. 
 
     V prehistorickom období a v stredoveku sa ťažili blízkopovrchové časti žilných rudných 
ložísk – takzvaných gosanov, kde vplyvom zvetrávacích procesov došlo k vytvoreniu 
oxidačno-redukčnej zóny. Pôvodné minerály žilnej výplnr v nej boli premenené na 
sekundárne minerály (napríklad siderit na limonit, chalkopyrit na medené uhličitany). Tieto 
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minerály sa ľachko dobývali povrchovým spôsobom (tzv. pingami) a na získavanie kovu 
z nich boli potrebné menej náročné hutnícke procesy. V neskoršom období (v súlade s  
pokrokom hutníckych technológii) došlo k prechodu na dobývanie primárnych minerálov rúd 
hlbinným dobývaním, najprv pomocou horizontálnych banských diel – štôlni, neskôr 
pomocou vertikálnych šacht.  
 
   Každý z uvedených prechodov znamenal skokový nárast nákladov na dobývanie a nové 
nároky na technologickú vyspelosť banských zariadení a zariadení na spracovanie rúd. 
Opačný (náklady znižujúci) účinok mali nové technológie, napríklad prechod od ručného 
razenia a dobývania na používanie výbušnín pri rozpojovaní suroviny, alebo zavedenie 
strojných zariadení pri čerpaní banských vôd miesto ľudskej či zvieracej sily.  
 
    Vývoj baníctva na Spiši charakterizuje viacero období rozkvetu a viacero kríz. Tento 
kolísavý cyklus odzrkadľuje rôzne štádia vývoja ľudskej civilizácie a rozvoja výrobných 
vzťahov a prostriedkov. Kým niektoré spoločenské javy stimulovali jeho rozvoj, iné viedli 
k úpadku, alebo vyvolali zánik. Ako príklad uvediem úpadok ťažby a produkcie medi zo 
spišsko-gemerských ložísk po objavení Ameriky, keď kolonizátori objavili obrovské ložiská 
nerastov, neporovnateľne väčšie a bohatšie, ako stredoeurópske a dokázali ich ťažiť s oveľa 
nižšími nákladmi. Práve tu začína postupný úpadok medenorudných ložísk v strednej Európe, 
postupné strácanie výsadného, či dominantného postavenia na trhu s meďou. Dôsledkom bo 
úpadok až zánik obchodného impéria rodov Fuggerovcov a Thurzovcov. Vývoj je možné 
demonštrovať na vývoji smolníckeho baníctva v 16. a 17. storočí, keď iba obdobie 
podnikateľských aktivít bratov Jána a Silvestra Joanelliovcov a Jánovho syna Štefana (1650 – 
1681) môžeme označiť za konjukturálne. Baníctvo samozrejme trpelo aj na spoločenské 
pomery: náboženské rozbroje, mocenské zápasy zemepánov, turecké vojny…Úpadok sa 
pkúsil zastaviť štát, keď prevzal roku 1690 bane v Smolníku do erárnej správy. No ani 
vybudovanie štruktúry erárneho podnikania, ani zriaďovanie banských inštitúcií a ustanovizní 
nenastolili obrat a nevrátili ťažbu medených rúd do pôvodného rozkvetu. Až 18. storočie 
prinieslo čiastočnú a dočasnú zmenu, a to najmä vďaka podpore osvietených panovníkov 
Márie Terézie a jej syna. Jozefa II. Novú krízu pozorujeme už na začiatku 19. storočia. Jej 
dôsledkom bolo napríklad hromadné vysťahovanie časti obyvateľov Smolníka do 
Sedmohradska, Kremnice a Banskej Štiavnice v rokoch 1849 až 1863 a zánik ťažby medi po 
roku 1870 (bane potom ťažili iba pyrit na výrobu kyseliny sírovej). Obnova medenorudného 
baníctva v Smolníku sa spája až s činnosťou Železorudných baní po roku 1949, čo súvisí 
s novou dotačnou politikou vtedajšieho štátu.  
 
    Analogický vývoj je zaznamenaný v zachovalej  dokumentácii ložísk  v Slovinkách, 
Gelnici, Grétli – Roztokách, v Novoveskej Hute atď. 
 
    Podobné súvislosti by sa mohli nájsť aj u dobývania železných rúd, keď obrovskú 
konjuktúru v 19. storočí (súvisiacu s industriálnou revolúciou, masovým zavádzaním 
strojných zariadení a veľkou spotrebou železa pre prudko sa vyvíjajúci priemysel) vystriedal v 
20. a 30. rokoch 20. storočia počas svetovej hospodárskej krízy úpadok a zánik mnohých, už 
stáročia fungujúcich baní. 
 
   Ak teda hodnotíme vývoj rudného baníctva po roku 1989, musíme zohľadniť aj tieto 
historické súvislosti. Úpadok rudného baníctva má totiž oveľa hlbšie historické korene,  ktoré 
do istej miery prekrylo obdobie od roku 1949 do roku 1989, poznamenané štátnou politikou 
cenových dotácií. 
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    Uvedený časový úsek súvisí s činnosťou Železorudných baní so sídlom v Spišskej Novej 
Vsi (zriadených po znárodnení ťažkého priemyslu a baní Benešovým dekrétom č. 100 z 24. 
októbra 1945 vyhláškou ministra priemyslu č. 1113/1946), ktoré na Spiši spravovali a riadili 
banské závody v Smolníku (vrátane ložiska Fichtenhübel), v Slovinkách, v Rudňanoch 
(vrátane Poráča), Mlynkách, Markušovciach (rudné pole Grétla – Roztoky), Švábovciach 
(mangánové ložisko Kišovce – Švábovce) a Mariahute. Už počas ich činnosti došlo 
k postupnej likvidácii nerentabilných baní (v r. 1963 Luciabaňa, r. 1964 baňa v Mariahute, r. 
1966 Mlynky, r. 1968 Nálepkovo a Mária – Snežná v Smolníku, r. 1969 siderit na Grétli, r. 
1971 Mn rudy vo Švábovciach), aj keď prevažujúcim dôvodom pre ukončenie banskej 
činnosti boli vyčerpané geologické zásoby suroviny. Vyčerpanosť bohatých zón postihla aj 
ložisko Smolník, kde intenzívny geologický prieskum síce objavil nové zásoby medených 
rúd, ale s nízkym obsahom medi. Preto už pred rokom 1989 bolo rozhodnuté (napriek 
cenovým dotáciam) baňu v Smolníku zatvoriť a ako alternatívne riešenie otvoriť ložisko 
Fichtenhübel. Analogické problémy riešilo vedenie Železorudných baní aj v Slovinkách, kde 
už v polovici 80. rokov 20. storočia nastala diléma, či pokračovať v ťažbe stále chudobnejších 
rúd overených košatým geologickým prieskumom, alebo baňu opustiť. Za vlajkovú loď 
rudného baníctva považovalo vedenie podniku Rudňany, kde boli k dispozícii dostatočné 
zásoby komplexných rúd a štátny vyhľadávací prieskum overoval stále nové žilné ložiská 
v severnej časti rudného poľa.  
 
      Ťažba v rokoch 1949 - 1989 bola riadená centralisticky. Štát určoval podmienky 
využiteľnosti zásob (bilančnosť zásob) pomocou direktívne nariadených ukazovateľov – tzv. 
kondícií a podniku prideľoval zo štátneho rozpočtu cenové dotácie, čo boli v podstate 
finančné prostriedky vykrývajúce rozdiel medzi svetovou cenou suroviny a reálnymi 
nákladmi na jej vydobytie a získanie úpavníckym procesom. Reálne náklady pritom podstatne 
prevyšovali cenu výrobených koncentrátov, čiže inak povedané, ťažba železných a medených 
rúd bola pre štát výrazne stratová. Štát okrem toho prispieval podniku účelovými dotáciami 
(prostredníctvom riadiaceho medzistupňa – vyššej hospodárskej jednotky - Rudných baní a 
magnezitových závodov Bratislava) na technický a investičný rozvoj a na geologický 
prieskum. Štát kryl aj náklady tzv. vyhľadávacieho prieskumu a znášal riziko neúspechu 
v tejto oblasti (neobjavenie nových zásob nerastu, alebo ich nedostatočné kvalitatívne 
ukazovatele).  
 
    Navonok rozkvitajúce baníctvo stálo štát nemalé prostriedky, na druhej strane však 
poskytovalo uplatnenie veľkému množstvu obyvateľov Spiša v  dobre platených robotníckych 
a technických povolaniach. Pre Spiš znamenali tieto roky obdobie relatívneho hospodárskeho 
rozkvetu (v medziach vtedajších hospodárskych pomerov).  
 
   Krízové javy celého odvetvia však boli definovateľné už v tomto období a ich analýzu 
v koncentrovanej podobe podávala štúdia Prognostického ústavu ČSAV Praha z roku 1987. 
Autori štúdie už vtedy navrhujú radikálne rezy v oblasti využívania domácej surovinovej 
základne, vrátane zatvorenia hlboko nerentabilných ložísk.  
 
    Zmena spoločenských pomerov v roku 1989 a následné zavádzanie princípov voľného trhu 
viedli k postupnej redukcii až úplnému zastaveniu poskytovania  cenových dotácii zo strany 
štátu a k vypracovaniu Uznesenia vlády vtedajšej ČSFR o vyhlásení útlmového programu  
rudného baníctva, transformovaného pre podmienky Slovenska Uznesením vlády SR č. 
48/1992. Štát na útlm vyčlenil účelovo viazané dotácie a poskytol ich ťažobným organizáciam 
s tým, že ich riadiace zložky musia nájsť miesto zanikajúcej banskej činnosti tzv. náhradnú 
výrobu. Do programu útlmu boli pôvodne zaradené iba výrazne nerentabilné bane (Smolník, 
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Slovinky, Gezwäng), neskôr, keď Železorudné bane nedokázali pri krátení dotácií rentabilne 
ťažiť ostatné ložiská, ocitli sa v útlme aj sideritové komplexné rudy v Rudňanoch a ďalšie 
lokality na Gemeri. Tlak prostredia voľného trhu neustále zväčšoval hospodárske problémy 
podniku, čo vedenie Železorudných baní riešilo rozdelením štátného podniku. Reorganizáciou 
vznikla tzv. aktívna časť – š.p. Želba Spišská Nová Ves, disponujúca majetkom priamo 
súvisiacim s vykonávanou ťažbou nerastov a inou hospodárskou činnosťou a Bane, š.p. 
Spišská Nová Ves, spravujúci dubiózny majetok, vyrovnávajúci záväzky a podlžnosti starých 
Železorudných baní a realizujúci aktivity dotované štátom v rámci útlmu rudného baníctva. 
Tento model na chvíľu vytvoril ilúziu, že strasparentnením majetkových vzťahov a štartom 
z nulovej čiary bude možné (aj keď v redukovanej podobe) obrodiť rudné baníctvo na Spiši a 
Gemeri. Po počiatočnej fáze ziskového podnikania sa však hospodárenie čoraz viac dostávalo 
do negatívnych čísiel, podnik sa stále viac zadlžoval. Negatívny vývoj nezastavila ani 
privatizácia Želba, a.s. Spišská Nová Ves zamestnaneckou akciovkou Želba Union Spišská 
Nová Ves. Regres vyvrcholil v roku 2002 vyhlásením konkurzu na majetok spoločnosti a 
predajom majetku (v roku 2003) v konkurznom konaní. Majetkovú podstatu bývalej a.s. Želba 
Spišská Nová Ves dnes vlastnia spoločnosti SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná (len bývalý závod 
Nižná Slaná) a Rudohorská investičná spoločnosť, s. r. o. Spišská Nová Ves. Obidve 
spoločnosti sa snažia zachovať trosky bývalého banského podnikania, čiže ťažbu Fe rudy 
v Nižnej Slanej a ťažbu barytu na Poráči. Ťažbu barytu a jeho spracovanie na finálne výrobky 
(väčšinou mikromleté plnidlá) realizuje pre Rudohorskú investičnú firma SABAR, s.r.o. 
Markušovce, pričom v jej koncepčných zámeroch je rozšíriť banské podnikanie o ťažbu 
barytu z odkaliska (čiže recyklovať odpadové produkty po 40 ročnej úprave) a o ťažbu 
vysokopercentného vápenca ložiska Stožky pri Markušovciach. 
 
 
Príčiny útlmu rudného baníctva 
 
     Príčiny útlmu rudného baníctva je potrebné hľadať vo viacerých oblastiach: spoločensko-
ekonomickej, politickej a industriálnej (v stupni vývoja výrobných vzťahoch, techniky a 
technológií). Medzi týmito oblasťami je vzájomná prepojenosť a podmienenosť. 
 
     Baníctvo (v zmysle pojmu banské podnikanie) sa vyznačuje vo všeobecnosti niekoľkými 
špecifickými rysmi: 
 
a) Zaujíma pozíciu na začiatku reťazca výrobnej činnosti (podobne, ako produkcia chlorofilu 

v telách rastlín na začiatku potravinového reťazca), dodáva industriálnej spoločnosti 
základné látky a energiu z prírodného prostredia. Platí aj spätná väzba, keď rozvoj 
priemyselnej výroby a technológií diktujú baníctvu, ktoré látky je potrebné získavať 
z horninového prostredia a ktoré momentálne, alebo aj z dlhodobejšieho hľadiska  
prestávajú byť kľúčovými na trhu s komoditami. 

b) Podnikanie v baníctve je dlhodobý proces s dlhodobou návratnosťou investícií.       
Vybudovanie banských diel a zariadení nového banského závodu si vyžaduje čas, počas 
ktorého ťažobná organizácia investuje a nič neziskáva. Investované finančné prostriedky 
sa začnú vracať až po dobudovaní celého banského systému a po začatí ťažobných prác. 
S tým je spojené riziko náhlej zmeny (poklesu) ceny produkovaného nerastu na svetových 
trhoch, a tým ohrozenia podnikania (celkové ťažobné a výrobné náklady budú vyššie, ako 
je cena predajného výrobku – surovinového koncentrátu, bude sa vyrábať so stratou). 

c) Baníctvo je zápas s prírodnými podmienkami. Samotné ložisko je anomália v rozložení 
látok v prírode (ich nahromadenie)  a má rôzne tvary, rôzny spôsob priestorovej 
distribúcie, rôzny a variabilný obsah úžitkových, prípadne i nežiadúcich látok. Každé 
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ložisko je jedinečné a individuálne. O hodnote ložiska nerastu rozhodujú teda prírodné 
(náhodné) fenomény, ako je množstvo nerastu (čiže veľkosť látkovej anomálie), 
koncentrácia úžitkovej zložky a jej priestorová distribúcia, umiestnenie ložiska v priestore 
(pozícia voči zemskému povrchu), ako aj bansko - technické podmienky dobývania, čiže 
únosnosť hornín, ich tektonická porušenosť, prítomnosť a výdatnosť podzemných vôd a 
pod. 

d) S pozíciou baníctva na začiatku výrobného procesu súvisí aj problém úpravy a 
zušľachtenia vydobytého nerastu, čiže očistenia dobývanej suroviny od 
nezužitkovateľných, prípadne aj nežiadúcich látok. Pre banícke odvetvie je ideálne 
dosiahnuť čo najvyšší stupeň tzv. finalizácie nerastu. V prípade rudných surovín sa 
dosahuje najvyššie zhodnotenie až hutníckym spracovaním, čiže v slovenských 
podmienkach oddelenia baníctva od hutníctva najväčší diel nadhodnoty z predaja kovu si 
privlastňuje iné odvetvie. (Preto v minulosti staré banské spoločnosti disponovali aj 
hutníckymi zariadeniami, alebo boli spojené do bansko-hutníckych korporácii, prípadne 
disponovali aj kovospracujúcimi závodmi a vlastnili aj lesy). 

e) Baníctvo patrí medzi odvetvia s najvyššou náročnosťou na energetické a materiálové 
vstupy, preto jeho ekonomika je obzvlášť citlivá na zvyšovanie cien energie na svetových 
trhoch, najmä v prípade náhlych skokových zmien.     

f) Baníctvo závisí od vývoja trhových podmienok vo svete a musí sa im prispôsobovať. Táto 
závislosť na druhu komodity a na jej cene (svetovej cene) je diktovaná momentálnym 
vývojom priemyslu, technológií a dopytom po komodite na svetových burzách. Obvzlášť 
dynamicky vývoj v tejto oblasti pozorujeme v poslednej dobe, keď informačné 
technológie a nové syntetické látky vytláčajú z predných pozícii v minulosti dominujúce 
kovy, ako meď, železo, mangán atď. Do popredia sa dostávajú v minulosti málo 
atraktívne nerasty, ako sadrovec, bentonit, magnezit, mastenec, rôzne silikáty a 
energetické suroviny, najviac dobývaným nerastom je vápenec. 

g) Baníctvo je oveľa citlivejšie na náhle výkyvy trhových podmienok, ako iné odvetvia. Na 
rozdiel od priemyselných výrobných podnikov nie je možné jeho náplň jednoducho 
transformovať na inú činnosť- nemôže zmeniť výrobnú náplň a venovať sa inej 
rentabilnejšej výrobe.  Po banskej činnosti naviac zostáva neblahé dedičstvo zásahu do 
rôznych zložiek životného prostredia. 

 
     Uvedené dôvody sa kombinujú s inými spoločenskými fenoménmi a sú zdrojom kríz, 
stagnácií, prípadne zániku baníctva zameraného na konkrétne typy surovín. 
 
     Nemali by sme zabúdať aj na spoločensko-politické vplyvy, najmä na: 
 
a) Typ spoločenského zriadenia a z neho vyplývajúci vzťah štátu k vlastníctvu nerastného 

bohatstva. V predchádzajúcom spoločenskom zriadení (pred rokom 1989) vzhľadom na 
existujúcu železnú oponu a ekonomické embargá prijal vtedajší československý štát 
doktrínu tzv. cenových dotácií pre ťažbu rúd, keď dotoval celé odvetvie cieleným 
pokrývaním rozdielov medzi vynaloženými nákladmi a svetovými cenami kovov, v našom 
prípade železa a medi. Tento typ prístupu k využívaniu vlastného nerastného bohatstva je 
potrebné vnímať v komplexe s ďaľšími doktrínami vtedajšej spoločnosti: tézou o 
sebestačnosti, o direktívnosti a plánovitosti riadenia, o plnej zamestnanosti, o 
komplexnom využívaní nerastných zdrojov a podobne. Po roku 1989 sa presadili princípy 
voľného trhu a podnikania v konkurenčnom prostredí, čo zapričinilo, že naše ložiská 
nerastov vzhľadom na ich veľkosť, vyčerpanosť zásob a nízku koncentráciu úžitkových 
zložiek nemohli obstáť (po odbúraní štátnych dotácií) vo svetovej  konkurencii a museli 
nevyhnutne zaniknúť. Pre zaujímavosť: v Rudňanoch ťažený nerudný baryt nebol 
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dotovaný ani za socializmu, dokázal prežiť útlm rudného baníctva a zánik ťažby 
sideritovo- sulfidických rúd, pričom je ťažený do týchto chvíľ spoločnosťou SABAR 
Markušovce. 

b) Baníctvo môžu ovplyvňovať aj ďaľšie udalosti, napríklad vojnové konflikty a celosvetové 
hospodárske krízy. Vojna môže úplne zastaviť dobývanie rúd, môže mať aj stimulačný 
účinok na zintenzívnenie ťažby hlavne železných rúd. Celosvetové krízy môžu viesť 
k definitivnému zániku ťažby ložísk, ktorých ekonomika balancuje na hrane rentability, 
prípadne je len málo zisková (príkladom je zánik dobývania rúd na Bindte, v Hnilčíku – 
Roztokách). Výkyvy cien komodít môžu viesť k dočasným zastaveniam ťažby, častým na 
mnohých ložiskách rúd na Spiši. Obnovenie banskej činnosti súviselo mnohokrát s kúpou 
banských zariadení inou banskou spoločnosťou, ktorá dokázala investovať do 
modernizácie zariadení a do nových technologií. 

c) V súčasnosti je nezanedbateľným fenoménom celosvetová hospodársko – spoločenská  
globalizácia a s ňou spojené vplyvy nadnárodných spoločností, ktoré môžu presadiť 
konkurenčnými tlakmi rozvoj, alebo zánik lokálnych odvetví, napríklad aj zánik (rozvoj) 
konkurenčnej ťažby suroviny a výroby na jej báze. Tieto vplyvy sú uplatňované hlavne 
v štátoch bývalého socialistického tábora. Súčasťou globalizácie je aj ponuka lacných 
surovín hlavne z Ázie a južnej Ameriky. 
 
 

Dôsledky útlmu rudného baníctva na Spiši 
 
Dôsledky útlmu rudného baníctva na Spiši sú: 
 
1) Hospodársko - spoločenské: likvidáciou kľúčového regionálneho odvetvia vznikol 

hospodársky úpadok v dnešnom okrese Spišská Nová Ves a Gelnica so všetkými 
sprievodnými dôsledkami: výrazným znížením priemyselnej produkcie, zánikom 
obrovského množstva pracovných príležitosti a vznikom vysokej miery nezamestnanosti. 
Štát v programe útlmu rudného baníctva riešil dôsledky útlmu viac ako nekoncepčne, bez 
prognźovania a analýzy vyvolaného stavu a návrhu jeho riešenia. Celú zodpovednosť 
ponechal na ťažobné organizácie, regionálne štruktúry a na ilúziu všemožného účinku 
univerzálneho lieku -  súkromnej iniciatívy v podnikateľskej sfére. 
Sekundárnym dôsledkom útlmu je zánik, alebo podstatná redukcia výroby u priamych 
dodávateľov baníckemu odvetviu (napríklad strojárenstva zameraného  na banské 
zariadenie a zariadenia na úpravu rúd). Útlm postihol aj Geologický prieskum Spišská 
Nová Ves, ktorého ťažisko činnosti pred rokom 1989 bolo vyhľadávanie a prieskum 
rudných surovín. 

       
2) Sociálne:  strata pracovných príležitostí vyvolala rapídny pokles životnej úrovne. 

Prepustení zamestnanci baníckych robotníckych a technických profesií si ťažko hľadali 
uplatnenie na trhu práce a mnohí z nich sa stali trvalo nezamestnanými, alebo sociálne 
odkazanými občanmi (aj pre opotrebenie organizmu ťažkou fyzickou prácou a chorobami 
z povolania). Nezamestnanosť na Spiši pritom vznikla kumulovaným účinkom 
s konverziou strojárenstva a zánikom či radikálnym obmedzením tradičných výrobných 
odvetví (textilný priemysel, nábytkárstvo). 

 
3) Ekologické: štát nekládol dôraz na skutočnosť, že zánikom baní vzniknú trvalé, 

neodstrániteľné zásahy do rôznych zložiek životného prostredia. Niektoré z týchto 
problémov neskôr riešil dodatočnými zásahmi (napríklad sanáciou kontaminovaných pôd 
vo výrobnom areáli závodu Rudňany, sanáciou rozsiahlých háld a závalových pásiem), 
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iné zostali na matke prírode (vytekanie kyslých ťažkými kovmi mineralizovaných vôd 
v Smolníku). Nekoncepčnosť riešenia je zrejmá aj z neustáleho posúvania hranice  
ukončenia útlmu (najnovšie v roku 2009). 

4) Spoločensko-etické : útlm bol ukážkou ľahostajnosti úradnej moci k osudom ľudí, ktorí sa 
do neradostného sociálneho i osobnostného postavenia dostali nie vlastnou vinou. Rozsah 
dezilúzie bývalých zamestnancov baní je obrovský, kultúrny a etický úpadok regiónu 
nebývalý. Kým v centre Spiša si časť z nich mohla nájsť uplatnenie v iných odvetviach a 
rekvalifikovať sa, oblasť Smolníka a Rudnian charakterizuje výskyt sociálnej apatie  a  
sociálno – patologických javov. 

 
 
Závery 
 
       1. Zánik starého sveta podzemných štôlní, lopotného zápasu s kameňom a baníckych 
tradícií má svoju racionálnu podstatu. Aj zánik je súčasťou evolúcie ľudskej civilizácie, 
spoločenského,  technologického a technického pokroku. Prekonané musí ustúpiť novému, 
starobylé musí dať priestor novým dravým prúdom. Rudné baníctvo  v  Spišsko-gemerskom 
Rudohorí so svojimi koreňmi hlboko v prehistórii dožíva svoje posledné dni a túto pravdu 
nezmení  vytváranie falošných ilúzií o blízkej renesancii tohoto odvetvia. Dôvod je prostý: to, 
čo ponúkali hlbiny zeme naším predkom a našim dedom ako bohato prestretý stôl a čo vďaka 
politike tzv. cenových dotácii  štátu pred rokom 1989 vzbudzovalo aj v mojej generácii dojem 
nevyčerpateľného bohatstva a skvelej perspektívy, sa zmenilo v trhových podmienkách na 
nerentabilné. Hory južného Spiša stále ukrývajú značné zásoby železných a medených rúd, 
ich vydobytie a spracovanie na kov by však stálo niekoľkonásobne viac, ako je cena, za ktorú 
je možné predať tieto komodity na svetových trhoch. Celý problém je v tom, že nie naše 
ložiská ako za zlatých čias Thurzovcov a Fuggerovcov, ale obrovité ložiská v Latinskej 
Amerike, Afrike a Ázii diktujú dnes ceny kovov. Už nie sme spolu so stredoslovenskými 
banskými mestami medzi prvými európskymi producentami medi. Naša meď by pri dnešných 
trhových pomeroch bola nesmierne drahá a nik by ju nekúpil. Mimochodom,  nejde tu len 
o cenu. Aj potreba medi ako suroviny v posledných desaťročiach rapídne poklesla: s vývojom 
nových technológií sa zužuje jej upotrebenie v tradičných priemyselných odvetviach a je 
nahrádzaná novými „kozmickými“ látkami.  
 
    2. Rudné baníctvo na Slovensku síce zaniká, nezaniká však baníctvo ako také. Priam 
v rozkvete je dobývanie magnezitu a výroba ohňovzdorných slinkov z neho. Ťažba vápenca a 
výroba na báze vápencovej suroviny patrí medzi dôležité odvetvia ekonomiky Slovenska. 
Ročný vývoz z vápenca výrobených komodít (výrobky na báze vápenca, najmä cementárske 
suroviny) je z hľadiska exportu najvýznamnejšou nerastnou surovinou (v roku 2001 bolo 
vyvezených za viac ako 4,0 mld.Sk, z toho cement za 3 548 mil.Sk). Nebývalú perspektívu 
má ťažba mastenca (ložisko Gemerská Poloma), východoslovenských bentonitov, silikátov, 
dolomitu, sadrovca a ďaľších surovín. 
 
3. Tradícia spojená s rudným baníctvom je integrálnou súčasťou našej histórie a kultúry. 
Jednou z ciest, ako toto dedičstvo využiť, je zachovať, či obnoviť zachovalé objekty a v 
rôznej podobe (skanzény, muzeálne expozície, naučné chodníky) ponúknuť ich ako atraktivity 
rozvíjajúcemu sa turistickému ruchu. Oblasti, v ktorých zaniklo baníctvo, sa vyznačujú 
čarovne krásnou prírodou a rázovitosťou dediniek a osád. Využime tento potenciál pre 
miestný rozvoj a rozvoj celého regiónu. 
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Resumé 
 
Útlm rudného baníctva má svoje historické príčiny a je odrazom pozície slovenských ložísk 
železných a medených rúd na trhu so surovinami v súčasnom globalizovanom svete. Naše 
ložiska sú chudobné na úžitkové zložky. Ich dobývanie vyžaduje značné investície do banských 
zariadení a technológií. Náklady na dobývania a spracovanie rúd sú v súčasnosti oveľa 
vyššie, ako predajná cena medených a železných koncentrátov. Dobývanie ložísk by bolo 
preto stratové. Zánik mnoho storočí trvajúcej ťažby železných a medených rúd je preto 
prirodzený proces. Útlm rudného baníctva má svoje spoločenské, sociálne i etické dôsledky, 
prejavujúce sa  na regionálnej úrovni.  
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