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PLÁN ČINNOSTI 

SPOLKU PERMON MARIANKA NA ROK 2015 

 

Aktivity a podujatia 

Dobudovanie interiéru Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke 

- vytvorenie 5 tabúľ o histórii ťažby a spracovania bridlice v Marianke a 1 tabule o objave, výskume 

a vybudovaní vstupného portálu štôlne, výroba a montáž systému univerzálneho uchytenia tabúľ 

a uloženia výstavných exponátov, prehrávacie zariadenie a reproduktory do vlhkého prostredia 

T: 30. apríl, Marianka, Z: J. Kráľ  

Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí súčasťou SAPAG-u 

- podujatie pre verejnosť s predstavením a možnosťou zakúpenia si prvej publikácie o Sandbersko-

pajštúnskom geoparku a predstavením a možnosťou zakúpenia publikácie P. Ondrusa Svet ukrytý 

v podzemí, spolupráca: J. Madaras, Spolok pre montánny výskum 

T: apríl, Marianka, Z: R. Lehotský  

Noc múzeí a galérií 2015 

- zorganizovanie podujatia pre verejnosť v priestoroch Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice 

v Marianke (podujatie zaradené do Kalendária podujatí ZBSC 2015)  

T: 16. máj, Marianka, Z: J. Kráľ 

3. prieskumná akcia v Bridlicovej štôlni v Marianskom údolí 

- ďalšia prieskumná akcia zameraná na výskum a dokumentáciu Bridlicovej štôlne 

T: máj, Marianka, Z: J. Kráľ  

Deň obetí banských nešťastí 

- stretnutie členov a sympatizantov na spomienkovej slávnosti pri kaplnke sv. Barbory  

T: 10. august, kaplnka sv. Barbory, Z: J. Sand 

Pezinský permoník 

- výstava fotografií s prednáškou o vybudovaní portálu bridlicovej štôlne a Miniexpozície ťažby 

a spracovania bridlice v Marianke  

T: august, Pezinok, Z: J. Kráľ 

Ťažba a spracovanie bridlice v Borinke a Marianke 

- prednášky o ťažbe a spracovaní bridlice s dôrazom na bývalú ťažbu mangánových bridlíc v Borinke, 

spolupráca: OZ Pajštún, Spolok pre montánny výskum, S. Šoltés 

T: september, Borinka, Z: R. Lehotský  

XI. výstava húb 

- zorganizovanie výstavy spojenej so sprievodnou akciou, spolupráca: Spolok pre montánny výskum 

T: september, Marianka, Z: J. Kráľ 

Dobudovanie exteriéru Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke 

- realizácia prístupového chodníka k portálu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, trvalé 

pripojenie na elektrickú sieť pre vnútorné osvetlenie a nainštalovanie elektromeru, podanie žiadosti 

o kolaudáciu 

T: 30. september, Marianka, Z: J. Sand  
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Za marianskou bridlicou – históriou ťažby a spracovania bridlice v Marianke 

- podujatie (event) pre geocacherov 

T: október, Marianka, Z: R. Lehotský 

2. svätobarborský sprievod 

- večerný sprievod za svetla banských lámp vedúci od Bridlicovej štôlne ku kaplnke sv. Barbory 

spojený s položením venca (podujatie zaradené do Kalendária podujatí ZBSC 2015) 

T: 4. december, Marianka, Z: R. Lehotský 

Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke 

- sprevádzanie verejnosti Miniexpozíciou bridlice  

T: priebežne, Marianka, Z: J. Kráľ  

Potápači v Marianke 

- potápačský ponor do vody Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí, spolupráca: J. Blaho  

T: priebežne, Marianka, Z: R. Lehotský 

Účasť na podujatiach 

7. stretnutie banských miest a obcí Slovenska 

- účasť členov spolku na tradičnom medzinárodnom podujatí  

T: 24.-26. júl, Banská Bystrica, Z: J. Sand 

19. stretnutie banských miest a obcí Českej republiky 

- účasť členov spolku na tradičnom medzinárodnom podujatí  

T: 19.-21. jún, Havířov, Z: J. Kráľ 

Múzeum bridlice 

- účasť členov spolku na slávnostnom otvorení novej expozície múzea  

T: priebežne, Budišov nad Budišovkou, Z: J. Kráľ 

Schôdze a zasadnutia  

Zasadnutia výboru Spolku Permon Marianka 

- zorganizovanie zasadnutí  

T: priebežne, Marianka, Z: J. Sand 

Výročná členská schôdza Spolku Permon Marianka 

- zorganizovanie schôdze 

T: 6. február, Marianka, Z: R. Lehotský  

Pravidelné stretnutia členov a sympatizantov SPM 

- stretnutia jednu stredu v mesiaci v Polyfunkčnom objekte v Marianke  

T: 1 x mesačne, Marianka, Z: J. Sand  

Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 

- účasť na valnom zhromaždení 

T: 19. marec, Banská Štiavnica, Z: J. Sand 

Zasadnutia Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 

- účasť na zasadnutiach 

T: priebežne, SR, Z: J. Sand  
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Bádateľsko-výskumná činnosť 

História ťažby a spracovania bridlice v Marianke 

- pátranie po historických listinných dokumentoch a publikáciách, ich spracovanie, zabezpečenie 

nákresu pôvodných nástrojov na opracovávanie bridlice v Marianke  

T: priebežne, Z: J. Sand 

Horniny Malých Karpát 

- budovanie zbierky hornín 

T: priebežne, Z: R. Lehotský 

Vydavateľská a propagačná činnosť 

Webová stránka www.marianka.eu  

- administrácia a aktualizácia webovej stránky Spolku Permon Marianka 

T: priebežne, Z: J. Kráľ  

Príspevky o činnosti Spolku Permon Marianka 

- príspevky do Mariatálu – spravodaja obce Marianka 

T: jún a november, Z: J. Kráľ  

Banské svietidlá 

- zostavenie a tlač informačnej skladačky  

T: máj, Z: R. Lehotský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti bol schválený na výročnej členskej schôdzi SPM dňa 6. februára 2015 v Marianke. 

Zostavil: Roman Lehotský 


