Pestrý Deň baníkov 2012 v Baníckom spolku SPIŠ
Deň geológov, baníkov, hutníkov, energetikov a naftárov 2012 sa uskutočnil
v neskoršom termíne, ako sa zvykne oslavovať tento deň, až 29.9., pretože bol spojený
s ďalšími aktivitami spolku.
Už dopoludnia sa uskutočnil I. ročník šachového turnaja 2012 o banícku karbidku.
Zúčastnilo sa ho 35 šachistov z 15 oddielov z celého Slovenska. Víťazom sa stal šachový
majster Mikuláš Manik (TJ Invest Dunajov), na druhom mieste skončil Juraj Druska (SK
Prakovce) a na treťom Jozef Sromovský (SK Kežmarok). Ako najlepší junior bol odmenený
Filip Slatkovský (Sp. Vlachy-Slovinky), ako najlepší senior Jozef Štofan. Hlavným
rozhodcom bol Norbert Recký, ktorému, ako i Jozefovi Štofanovi a Ing. Pavlovi Kubičároví
patrí poďakovanie BSS za výborný úvod do baníckeho dňa. Ďakujeme i sponzorom, bez
ktorých by sa turnaj nedal uskutočniť.
Po vyhodnotení a udelení odmien šachového turnaja premiestnilo sa 120 prítomných na
nádvorie, kde bola odhalená v poradí už 5 informačná tabula BSS (po baníckych tabuliach
v Hnilci, v Mlynkách, Hnilčíku a Novoveskej Hute).
Tabulu odhalil za mesto SNV prednosta obvodného úradu Ing. Ondrej Majerník a za
BSS Ing. Vladimír Klaučo, ktorý uviedol popis tabule.
Tretím bodom baníckeho dňa bolo odhalenie portrétu prvého riaditeľa Železorudných
baní v Spišskej Novej Vsi a prvého dekana Baníckej fakulty v Košiciach prof. E. Nevyjela.
Portrét odhalil dekan fakulty BERG prof. G. Weiss a Ing. K. Malatinský. Život a prácu
profesora Nevyjela zhodnotil Doc. Ing. J. Ďurove.Za rodinu sa poďakovala dcéra Ing. A.
Smolková.
Slávnostné zasadanie Baníckeho dňa 2012 sa začalo Baníckou hymnou a minútou ticha,
spomienkou za riaditeľom Železorudných baní Spišská Nová Ves Ing. Alexandrom
Barčákom, ktorý odišiel do baníckeho neba vo veku 91 rokov. Slávnostný prejav k dňu
baníkov predniesol predseda BSS Ing. V. Klačo. V ďalšom nás s expozíciou STM v Barborke
a plánmi pre rok 2013 oboznámil riaditeľ STM Ing. E. Labanič, za mesto SNV Ing. O.
Majerník, za ZBSC Doc. Ing. J. Ďurové. V ďalšom Ing. Osif a J. Timko uskutočnili časť
Šachtágu a to svätenie piva podľa Pivného zákona, pri ktorom v podaní Baníckeho spevokolu
zazneli banícke piesne. Slávnostný program bol ukončený Hutníckou hymnou.
Posledným bodom programu bolo podanie baníckeho gulášu a piva, pri piesňach
baníckeho spevokolu. Celodenný program Dňa baníkov 2012 si vyžiadal veľké úsilie
mnohých členov spolku, odmenou im však bola výborná atmosféra, spokojnosť a uznanie
všetkých prítomných.

ZDAR BOH !
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