
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BANÍCKY SPOLOK SPIŠ 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

KALENDÁRIUM ČINNOSTI NA ROK 2014 
 

A. PRACOVNÉ AKTIVITY 
 
1) Uskutočniť valné zhromaždenie OZ Banícky spolok Spiš     

                                                                                                             T: 25. februára 2014 
2) Zorganizovať 2. ročník vedeckej konferencie pod záštitou ministra hospodárstva SR 

na tému Využitie nerastných surovín Slovenska s dôrazom na energetické suroviny. 
                                                                                                          T: 23. - 24. apríla 2014 

3) Spolupracovať so Slovenským technickým múzeom Košice pri organizácii výstav 
v Multifunkčnom centre a podieľať sa na dopĺňaní jeho stálych expozícií. 

     Organizačne zabezpečiť výstavu Banícka tradícia v umeleckých prejavoch, Výstavu 
prác amatérskeho maliara a výstavu Staré banské mapy.                                                        

                                                                                                      T: priebežne v roku 2014 
4) Zriadiť a dopĺňať stálu expozíciu nerastov a hornín v priestoroch Slovenského   

     technického múzea, pracovisko Spišská Nová Ves v Multifunkčnom  
     centre. Uskutočniť inventarizáciu zbierkového fondu. 
                                        T:  priebežne počas roku 2014 
                                        T: 14.1.2014-otvorenie expozície z pozostalosti J. Bohovicovej 

5) Organizovať cyklus prednášok uskutočňovaných v Multifunkčnom centre v 
spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice, pričom BSS pripraví  5 
prednášok na témy s baníckou, alebo príbuznou problematikou.    
                  T: každý utorok v treťom týždni mesiaca  roku 2014 okrem júla a augusta 

6) Prednesené prednášky spracovať formou odborných článkov a pripravovať ich na 
vydanie v podobe publikácie – zborníka. 
                                                                                                      T: priebežne v roku 2014  

7) Dopĺňať a priebežne aktualizovať internetovú stránku Baníckeho spolku Spiš, 
minimálne raz za každý štvrťrok.                                                                                                               

8) V prípade poskytnutia dotácie Ministerstva kultúry SR na základe BSS 
vypracovaného projektu vydať publikáciu „Spišské banské mestá a obce vo 
fotografii“.                                                                                                 T: do 31.12. 2014                        

9)  Propagovať históriu baníctva v bývalom novoveskom chotári a v regióne Spiš 
formou odborných článkov, uverejňovaných v časopise Montanrevue, v iných 
odborných  a v miestnych periodikách.                                    T: priebežne v roku 2014 

10)  Pokračovať v úsilí o dlhodobý prenájom priestorov a o realizáciu prác podľa 
projektu obnovy štôlne Michal v objekte bývalej priemyselnej baníckej školy v 
Spišskej Novej Vsi.                                                                                                   T: stály 

11)  Podporovať činnosť Baníckeho spevokolu podľa vypracovaného plánu činností, 
zapájať ho do jednotlivých spoločenských aktivít usporiadaných Baníckym spolkom 
Spiš.                                                                                      T: priebežne počas roka 2014        

12)  Minimálne každé tri mesiace aktualizovať vývesku BSS pri mestskom úrade. 
13)  Usporiadať pravidelné mesačné schôdze výboru BSS, spravidla v tretí utorok     

kalendárneho mesiaca.   
      T schôdzí: 21.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5., 17.6., 22.7., 19.8., 16.9.,21.10.,18.11.  
                         a 16.12. 2014, vždy o 14,30 hodine 
     



    
B. SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

 
1) Účasť zástupcov spolku a Baníckeho spevokolu na 8. stretnutí banských miest     

a obcí Slovenska v Kremnici .                                                      T: 22. – 24. august 2014 
2)  Účasť zástupcov spolku na 18. stretnutí banských miest a obcí Českej 

republiky v Českom Krumlove                                             T: 26. – 28. septembra 2014 
                                                                                                   

3)  Zorganizovať oslavy Baníckeho dňa, spojeného s 2. ročníkom šachového 
turnaja, v rámci osláv umiestniť v Sieni slávy baníckych osobností ďalšiu 
tabuľu – navrhnutý je Ing. Ján Bartalský, významná osobnosť slovenskej 
geológie.                                                                                            T: 20. septembra 2014 

4) Zorganizovať turisticko-náučný výlet do Novoveskej Huty spojený s prehliadkou     
    banských náučných chodníkov.                                                    T:   v letných mesiacoch 
5) Účasť zástupcov BSS na podujatiach partnerských baníckych organizácií a na 
    iných baníckych a kultúrnych podujatiach.                              T: priebežne v roku 2014                         
6) Účasť na oslavách Baníckeho dňa v meste Gelnica.                            T: september 2014                        
7) Účasť zástupcov spolku na stretnutiach baníkov s čelnými predstaviteľmi štátu 
    a na zasadaniach celoslovenských baníckych organizácií. 
                                                                                                            T: priebežne v roku 2014 
8) Organizačne zabezpečiť tradičné Barborské slávnosti 2014 v Spišskej Novej Vsi 
    spojené  so slávnostným Šachtágom.                                                      T: december 2014 
                                                                                                                         
9) V rámci Barborských slávností účasť baníckeho spevokolu na súťaži     Spišských   
    zborových dňoch, spoluorganizovať súťaž o putovnú karbidku 
                                                                                                                        T: november 2014     

   
 
Výbor BSS, prerokované 18.2.2014 
Schválilo valné zhromaždenie OZ Banícky spolok Spiš 25.2.2014. 
 

                                                                  

 
 
 
 


