Banícky spolok Spiš, Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves.
VYHODNOTENIE
priebehu osláv Dňa baníkov, geológov a hutníkov 2012 v Spišskej Novej Vsi.
Organizátorom projektu bol BSS SNV, STM Košice a mesto Sp. Nová Ves.
Oslavy sa uskutočnili dňa 29. septembra 2012 v multifunkčnom centre Barbora na Nábreží
Hornádu č. 14, Spišská Nová Ves.
Zodpovedný za prípravu a priebeh osláv bol výkonný výbor BSS.
Program osláv:
‐ Program „A“ – riadil p. Kubičár Pavol – člen výkonného výboru – zabezpečoval
prípravu a priebeh šachového turnaja o putovnú karbidku.
‐ Program „B“ – riadil p.Daniel Jozef‐ člen výkonného výboru – zabezpečoval prípravu
a priebeh stretnutia baníkov, energetikov a hutníkov v meste Sp. Nová Ves a jej
okolia.
‐ Moderátorom osláv bol p.Regec Pavol – predseda dozornej rady pri BSS.
‐ Vedúca hospodárskej čaty bola p. Jenčušová Alžbeta , členka dozornej rady pri BSS.
‐ Usporiadanie priestorov a ich výzdobu zabezpečil p.Košťál Jozef, člen VV BSS.
‐ Fotografom celých osláv bol p. Kafka František , člen BSS.
‐ Prezentáciu účastníkov samostatne pre program „A“ a Program „B“ previedla p.
Čornejová Mária členka VV BSS a p.Kučmová členka BSS.
‐ Vedúci vlajkonosičov a klopačky bol p.Košťál Jozef.
‐ Ozvučenie osláv zabezpečil p.Zeleňák zo Spišského osvetového strediska SNV.
‐ Kontakt s verejnosťou zabezpečoval p.Vanacký Milan, člen VV BSS.
‐ Spevokol dirigoval p. Grega Igor.
‐ Kultúrny program riadil p.Osif Ján, člen VV BSS.
‐ Svetenie piva vykonal p.Timko Ján, člen BSS
‐ Varenie baníckeho guľášu a čapovanie piva zabezpečil p.Girgaš Michal‐ majiteľ
reštaurácie Vyšná zo Smižian.
‐ Pozvanie hostí bolo zabezpečené podľa rozdelených okruhov , a to
pánmi:Vanacký,Košťál,Slamený,Koňak,Daniel J.,Kubičár, Kučma, Klaučová, Novotný
Albín, Jančura,Rosová a Osif, členovia BSS ( členovia BSS).
‐ Zabezpečenie sponzorov osobnými návštevami uskutočnili páni Klaučo, Kubičár,
Vanacký a Daniel J.Program „A“ – šachový turnaj sa uskutočnil v deň osláv , od 9,00
do 14,30 hod. Priebeh turnaja sa riadil podľa stanoveného scénara. Účasť bola 35
súťažiacich s nasledovným umiestnením:
1. Manik Mikuláš
2375 SVK
Tj Inbest Dunajov
2. Druska Juraj
2319 SVK Sk Prakovce
3. Sromovský st. Jozef
2034 SVK Kdv Kežmarok
4. Jacko Vladimír
2052 SVK Psk Dason Prešov
5. Schwabik Bruno
2048 SVK Msk Spišská Nová Ves
6. Dudasko Mario
1565 SVK Sk Cvc Lendak
7. Tropp František
2102 SVK Kdv Kežmarok
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Cena pre najlepšieho seniora nad 60 rokov – Štofan Jozef 1710 SVK
Cena pre najlepšieho juniora do 15 rokov‐Slatkovský Filip 1418 SVK

Msk SNV
So Vlachy‐
Slovinky

Tabuľka umiestnenia 1.ročníka šachového turnaja je uvedená v prílohe.
Obsadenie turnaja:
organizátori – 14 osôb
súťažiaci – 35 osôb
doprovod – 12 osôb
spolu: 61 osôb
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Zahájenie turnaja previedol riaditeľ – p. Kubičár Pavol a predseda Šachového oddielu
v Sp. Novej Vsi – p.Polovka Milan.
Hlavný rozhodca – p.Recký Norbert, člen Šachového oddielu SNV
Spoluorganizátori: p.Regec,Kučma, Štofan, Jenčušová, Čornejová, Rerko, Sollár,
uniformovaní študenti‐3 osoby.
Stoly pre turnaj zapožičala ZŠ Nad Medzou SNV.
Občerstvenie dodala Reštaurácia Vyšná Smižany.
Šachovnice a hodiny zabezpečil Šachový oddiel SNV.
Odovzdanie cien a ukončenie turnaja previedli p.Klaučo,Kubičár,Čornejová
a študentka.

Program „B“ – slávnostné stretnutie sa uskutočnilo v plánovaný deň od 15,00 do 19,30 h.
‐ Moderátorom „Programu B“ bol p.Regec Pavol. Po úvodnom uvítaní a príhovore
požiadal vlajkonosičov, spevokol a prítomných hostí presunúť sa za zvukov klopačky
k Tabuli Slovenskej banskej cesty pred budovu Multifunkčného centra Barbora.
‐ Po zaznení baníckej piesne moderátor požiadal prednostu Obvodného úradu v Sp.
Novej Vsi a poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý zastupoval primátora mesta
SNV, pána Majerníka Ondreja a predsedu BSS p.Klauča Vladimíra o symbolické
odhalenie TABULE, ktorá zobrazuje a popisuje banícke obce pôvodne patriace do
katastra mesta Sp. Nová Ves a nadväzuje na susedné banícke usadlosti – obce
Markušovce,Rudňany, Poráč, Nálepkovo, Závadka. Predseda Baníckeho spolku
v príhovore v krátkosti vysvetlil, že obce Hnilčík, Mlynky a Hnilec po druhej svetovej
vojne v roku 1947 sa územne osamostatnili. Jedine Novoveská Huta ostala
v pôvodnom chotári mesta. Uvedené obce nielen patrili do mesta SNV, ale aj hodnoty
ktoré banské závody a hutnícke zariadenia vytvárali patrili mestu a jej obyvateľom.
‐ Po zaznení piesne „Stavaj Jano hore...“ moderátor požiadal prítomných aby za
zvukov klopačky prešli do vstupnej haly Multifunkčného centra pred zahalený
fotoportrét Profesora Nevyjela. V pietnej atmosfére podpredseda Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska Doc. Ďurove predniesol zásluhy Prof. Emila
Nevyjela , ktorý bol prvým podnikovým riaditeľom Železorudných baní a prvým
dekanom Baníckej fakulty VŠT v Košiciach.
‐ Po vyzvaní terajší dekan, prof. Ing.Gabriel Weiss,PhD. a bývalý podnikový riaditeľ
Železorudných baní Ing. Kornel Malatinský, za zvukov klopačky odhalili obraz Prof.
Nevyjela.
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Za príbuzných vystúpila dcéra‐ Ing. Athena Smolková , r. Nevyjelová a poďakovala
Baníckemu spolku, mestu Sp. Nová ves, Fakulte BERG v Košiciach, STM Košice za
uctenie a ocenenie práce jej otca , Emila Nevyjela.
Na záver odhalenia zaznela študentská hymna Gaudeamus... .
Po ukončení programu vo vstupnej hale moderátor požiadal prítomných
o nasledovanie vlajkonosičov a za zvukov klopačky sa hostia premiestnili do priestoru
veľkej zasadačky na I. poschodí Multifunkčného centra, kde sa konalo slávnostné
zasadnutie baníkov, geológov a hutníkov 2012.
Moderátor požiadal vlajkonosičov o uloženie zástav a baníckych insignií na
honorované miesto, ďalej požiadal o usadenie spevokolu po ľavici od baníckych
zástav a insignií.
Následne vyzval pánov, a to predsedu BSS, prednostu OÚ v Spišskej Novej Vsi,
generálneho riaditeľa STM Košice, dekana Fakulty BERG v Košiciach a podpredsedu
Baníckych spolkov a cechov Slovenska o zasadnutie za predsednícky stôl.
Oslovení po vyjadrení súhlasu sa ustanovili na určené riadiace miesto.
Moderátor požiadal pána Osifa Jána o prevzatie funkcie predsedu prezídia s jeho
následnými úlohami.
Moderátor požiadal riaditeľa „Programu B“ o prevzatie vedenia Slávnostného
zasadania ktorý na úvod vyzval prítomných na uctenie pamiatky jednou minútou
ticha za zomrelého pána Alexandra Barčáka , s ktorým dňa 28.9.2012 sa banícka
verejnosť na cintoríne v Spišskej Novej Vsi rozlúčila. Prítomní povstaním
a jednominútovým tichom uctili si osobnosť pána Alexandra Barčáka.
Pán Daniel vo svojom vystúpení oboznámil prítomných s pripraveným programom
a zároveň priblížil atmosféru baníckych dní z obdobia pred vyhlásením útlmu rudného
baníctva na Slovensku v Spišskogemerskom rudohorí.
Požiadal predsedu BSS o zhodnotenie uplynulého baníckeho roka za druhý polrok
2011 a prvý polrok 2012.
Predseda sa zameral na činnosť BSS , a to na ukončenie stavby Multifunkčného centra
a odovzdania do užívania, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2011 za prítomnosti
podpredsedu NR SR, pána Roberta Fica.
Prízemie budovy – časť južná bola prevzatá Slovenským technickým múzeom
v Košiciach , ktoré spolu s BSS SNV zriadili prvú banskú expozíciu v Spišskej Novej Vsi.
V decembri už tradične BSS usporadúva Barborské slávnosti počas ktorých sa
uskutočnila celoslovenská odborná konferencia o histórii baníctva a hutníctva
v regióne Spiša. Závery z konferencie boli rozposlané na odborné inštitúcie a na MH
SR, MŽP SR, na Úrad vlády SR. Na závery z konferencie reagovali pozitívne jednotlivé
organizácie a inštitúcie.
V decembri 2011 oslávila firma Uranpres, ako nasledovník Uránového prieskumu 60.
výročie vzniku Uránového prieskumného závodu v Spišskej Novej Vsi s pôsobnosťou
pre celé Slovensko. Uranpres bol ministrom hospodárstva SR ocenený za udržiavanie
baníckych tradícií.
V dňoch 20. a21. apríla 2012 sa BSS SNV a Banícky cech Slovinky zúčastnili 16. ročníka
strtnutia baníckych a hutníckych miest ČR . Spevokol pri BSS SNV vystupoval
v oficiálnom programe mesta Chomutov.
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Počas Dní mesta Spišská Nová Ves , a to 30. augusta 2012 sa v Multifunkčnom centre
uskutočnila vernisáž Rožňavskej metercie. Baníci v dobových uniformách symbolicky
pozdravovali panovníčku ‐ Máriu Teréziu. Dňa 1.10.2012 uniformovaní baníci
prisľúbili vernosť panovníčke za to, že Spišská Nová Ves bola vrátená Uhorsku.
Na celoslovenských Dňoch baníkov, geológov, hutníkov a naftárov dňa 7. septembra
sa Banícky spolok Spiš zúčastnil a spevokol účinkoval v programe mesta Banská
Štiavnica. Na slávnostnom zasadaní , za účasti prezidenta Slovenskej republiky,
ministra hospodárstva a ministra životného prostredia náš spevokol zahájil
slávnostné zasadanie zaspievaním hutníckej hymny. Na zasadnutí boli dvaja naši
členovia , páni Badár Jozef a Greisel Miloš vyznamenaní za udržiavanie baníckych
tradícií. 5 – členná delegácia sa zapojila do Salamandrového sprievodu v ktorom bola
reprezentovaná Spišská Nová Ves svätou Barborou a jej osobnou strážou – baníkov
v dobových uniformách.
Dňa 28.septembra 2012 sa delegácia Baníckeho spolku Spiš zúčastnila tradičného
Baníckeho dňa v Gelnici. Delegáciu viedol podpredseda BSS , pán Bartalský.
Po zhodnotení činnosti Baníckeho spolku Spiš za uplynulý rok vystúpil generálny
riaditeľ Slovenského technického múzea Košice, ktorý poukázal na skutočnosť , že
Spišská Nová Ves je banícke mesto, nakoľko v meste pôsobili ťažobné, výstavbové
a prieskumné banské podniky. Ďalej v meste boli inštitúcie ako Štátna banská správa,
ktorá pretrváva až doposiaľ, Stredná priemyselná baníckogeologická škola ktorá
všestranne vychovávala použiteľných odborníkov , no aj napriek tomu bola zrušená
a podriadená pod Strednú odbornú školu. Poukázal na skutočnosť že poslaním STM je
zamerať pozornosť na dosiahnuté výsledky pred útlmovým programom baníctva
a hutníctva. Zdôraznil že Spišská Nová Ves je jeho srdcovou záležitosťou ako bývalé
banícke mesto, ktoré treba v priestoroch baníckej expozície zviditeľňovať.
V budúcom roku plánuje STM Košice spracovať a zrealizovať novú banskú expozíciu
podľa pripravovaného projektu. Úloha pre STM je pokračovať v zámere rekonštrukcie
Múzea v Solivare a taktiež prínosom pre Spišskú Novú Ves je vybaviť finančné
prostriedky na pripravovaný zámer.
Príhovor prednostu Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi bol zameraný na potrebu
venovať pozornosť histórii baníctva v meste a jeho okolí. Zaprial veľa zdaru ku Dňu
baníkov a vyslovil presvedčenie že je potrebné organizovať Dni baníkov aj v budúcich
rokoch.
Podpredseda Baníckych spolkov a cechov Slovenska vo svojom príhovore zaprial
baníkom veľa baníckeho šťastia a informoval o príprave Medzinárodného stretnutia
v roku 2013 v Košiciach. Zároveň pozval prítomných na toto stretnutie do Košíc , kde
sa uskutoční 15. Európsky banícky a hutnícky deň.

Po ukončení hlavného programu riaditeľ Slávnostného zasadania požiadal podpredsedu BSS,
pána Bartalského o príhovor k našim sponzorom.
Podpredseda vo vystúpení oslovil a poďakoval prítomným , aj neprítomným sponzorom za
účinnú finančnú, ale aj materiálnu pomoc pri propagovaní histórie spišského baníctva.
Poukázal na skutočnosť , že ani dnešné stretnutie by sa nemohlo konať bez ich pochopenia
a pričinenia.
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Postupne boli sponzori požiadaní o vystúpenie pred predsednícky stôl s cieľom prevzatia
Ďakovných listov za nezištnú pomoc pre BSS. Neprítomným sponzorom Ďakovné listy budú
zástupcami spolku osobne doručené. Nakoniec oceneným sponzorov podpredseda BSS ešte
raz poďakoval.
Následne riaditeľ Slávnostného zhromaždenia požiadal predsedu neomylného prezídia , pána
Osifa o zahájenie kultúrneho programu so zameraním na svätenie pivného moku. Svätenie sa
previedlo podľa Pivného zákona z roku 2009. Slávnostný akt svätenia previedol vážený pán
Timko Ján, člen spevokolu , za pomoci pivného dispečera a dvoch uniformovaných
študentov. Celý akt prebiehal za priamej speváckej účasti baníckeho spevokolu, ktorý
dirigoval dirigent Mgr. art. Grega Igor.
Po predložení vysväteného pivného moku pánovi predsedovi BSS a prednostovi Obvodného
úradu v SNV, ktorí si navzájom duplákmi slávnostne pripili .Tie potom odovzdali do použitia
pánom sediacim za predsedníckym stolom, ktorí následne dupláky odovzdali prítomným
v zasadačke Multifunkčného centra.
Predseda vo svojom prípitku požiadal prítomných o zaujatie miesta za pripravenými stolami,
kde budú uniformovanými študentkami guľášom obslúžení. Na záver zaželal všetkým „ dobrú
chuť“ a na zdravie s nádejou, že o rok na Dni baníkov, geológov a hutníkov sa znova
stretneme.
Príhovor predseda ukončil baníckym a hutníckym pozdravom ZDAR BOH.
Po odznení hutníckej hymny prítomní zasadli k baníckemu guľášu a družnej zábave.
V Spišskej novej Vsi, 5.10.2012.
Spracovala: Klaučová

Ing.Vladimír Klaučo
predseda BSS

Poznámka: za textom sú samostatne uvedené fotozábery zo Dňa baníkov konaného
dňa 2.9.2012 v Spišskej Novej Vsi.

Pohľad na súťažiacich v šachovom turnaji

Ceny šachového turnaja ku Dňu baníkov 2012

Sponzori šachového turnaja a Dňa baníkov 2012

Symbolická banská veža Klopp Orth

Tabuľa Slovenskej banskej cesty v pôvodnom chotári Spišská Nová Ves

Odhalenie Tabule SBC

Zhromaždenie pred Tabuľou SBC

Zhromaždenie pred tabuľou Slovenskej banskej cesty

Vlajkonosiči

Odhalenie fotoportrétu Prof.Emila Nevyjela

Hodnotenie osobnosti Prof.Emila Nevyjela

Dcéry prof.Nevyjela vyjadrili poďakovanie za ocenenie práce ich otca prof.Nevyjela

Moderátor odovzdáva slovo riaditeľovi Slávnostného zhromaždenia

Predseda BSS hodnotí banícky rok 2011/2012

Uctenie pamiatky jednou minútou ticha za zomrelého Ing. Alexandra Barčáka

Generálny riaditeľ STM pozdravil Slávnostné zhromaždenie

Prednosta Obvodného úradu bahoželá ku Dňu baníkov

Podpredseda ZBSC Slovenska pozval prítomných na Európske stretnutie v roku 2013 do Košíc

Podpredseda BSS ďakuje sponzom za nezištnú pomoc pri udržiavaní baníckych tradícií

Sponzori po prevzatí ďakovných listov

Akt svätenia piva

Prípitok s duplákmi piva

Generálny riaditeľ a dekan BERG chutnajú pivný mok

Hutnícka hymna

Predsednícky stôl

Generálny riaditeľ STM pozdravuje podpredsedu BSCS

Priateľské stretnutia

Guľáš a pivo hosťom chutil

Čakanie

Guľáš ....

Rožňavská metercia

