Slávnostné otvorenie multifunkčného banícko-energetického centra
v Spišskej Novej Vsi.
V Spišskej Novej Vsi sa 14. novembra 2011 uskutočnilo slávnostné otvorenie troch ukončených
stavieb financovaných z fondov Európskej únie v celkovom objeme 3 865 019 €. Jednou
z významných stavieb, i pre „Banícky spolok SPIŠ“ bolo otvorenie novej energeticky nenáročnej
budovy s pracovným názvom Multicentrum na pripravovanom Baníckom námestí. Banícke signály zo
symbolickej banskej veže Klopp Orth boli signálom pre slávnostné otvorenie Multifunkčného
energetického a baníckeho centra. Po baníckej hymne v podaní Baníckeho spevokolu pri BSS
nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky podpredsedom NR SR Robertom Ficom a zástupkyňou
primátora Leou Grečkovou. Pozvaní hostia mali možnosť absolvovať prehliadku tohto nového
objektu.
Na pripravovanom Baníckom námestí po veži Klopp Orth a baníckej lokomotíve s banským
vozíkom a nakladačom pribudla teda nová energeticky nenáročná budova. Mesto Spišská Nová Ves jej
výstavbu financovalo prostredníctvom zdrojov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013 „Budujeme partnerstvá“. Výstavba budovy začala v máji
2010Na projekte sa okrem samosprávy podieľali neziskové organizácie KörnyezetkultúraEgyesület
(Združenie kultúry životného prostredia v Ostrihome) a ROCHUS - Rozvoj Spiša. Celkové rozpočtové
náklady na túto stavbu predstavovali 1 948 661,20 €. Európsky fond regionálneho rozvoja financoval
85 percent, 10-timi percentami prispel štát a mesto sa na projekte podieľalo 5-percentným
kofinancovaním. V priestoroch Multicentra bude sídliť pobočka Slovenského technického múzea v
Košiciach, ktoré v súčasnosti spolu s Baníckym spolkom SPIŠ pripravuje expozíciu „Baníctvo na
Spiši“. Priestory určené pre pobočku Slovenského technického múzea budú na úžitkovej ploche cca
240 m2. Budú pozostávať z multimediálnej prezentačnej miestnosti a z priľahlých expozičných
priestorov, kde bude umiestnená stála expozícia baníctva Spiša, a kde bude sídliť i BSS. Uvedené
priestory pobočky Technického múzea budú určené na propagáciu a podporu cestovného ruchu
regiónu, a to v prvom rade v oblasti technických pamiatok spojených s banskou a hutníckou činnosťou
v oblasti Spiša, v nadväznosti na Slovenskú banskú cestu a Európsku železnú cestu.
Ostatné priestory budú ponúkané organizáciám, ktoré sú zamerané na poradenstvo a osvetu v oblasti
šetrenia energií. Už dnes tam má svoje priestory spoločnosť K-ačkosolar, ktorá sa zaoberá
fotovoltaickými systémami. Multicentrum bude slúžiť i pre výstavné aktivity nielen v oblasti
alternatívneho využívania energií, ale aj na propagačné a informačné aktivity cestovného ruchu. Mesto
Spišská Nová Ves ponúkla časť priestorov pre pripravovanú organizáciu so zameraním na destinačný
manažment.
Pre Banícky spolok SPIŠ je to veľká výzva, pretože na využití priestorov určených múzeu sa počíta
s aktivitou spolku, a to pri zriadení expozície, ale najmä pre prednášky a využitie priestorov.

