
HISTÓRIA ŤAŽBY A SPRACOVANIA V BRIDLICE V MARIANKE OPÄŤ OŽÍVA 

 

Spolok Permon Marianka aj v tomto roku otvoril pre verejnosť Miniexpozíciu ťažby a spracovania 

bridlice v Marianke (ďalej len Miniexpozícia). Tá prešla čiastočnou rekonštrukciou, z ktorej si 

návštevníci všimnú najmä nové osvetlenie interiéru zvýrazňujúce štruktúru bridlicovo-tehlovej 

klenby.  

Slávnostné otvorenie sezóny 2018 Miniexpozície sa uskutočnilo dňa 7. 4. 2018 v Exercičnom dome 

v Marianke. Hlavným bodom programu bola verejná premiéra dokumentárneho filmu „Putovanie za 

marianskou bridlicou“. Film do života uviedli posypaním DVD marianskou bridlicou zástupcovia 

Spolku Permon Marianka, jeho predseda Ján Sand, člen Jozef Kráľ, zástupcovia Spolku pre montánny 

výskum Peter Ondrus a Silvia Bednárová a riaditeľ Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 

Ján Madarás. Scenár filmu napísal Roman Lehotský, výkonný tajomník Spolku Permon Marianka. 

Kameramanom a režisérom filmu bol Richard Ásványi zo štúdia AB film s.r.o., ktoré film nakrútilo, 

zostrihalo, vložilo doň dobové materiály a fotografie, zabezpečilo nahranie komentáru 

profesionálnym komentátorom a celý film ozvučilo. Film má dĺžku vyše 21 minút. Súčasťou programu 

slávnostného otvorenia sezóny 2018 Miniexpozície bola aj ukážka starého, takmer 100-ročného 

kľukového gramofónu. Na ňom sa prehrávali tzv. šelakové gramoplatne, ktoré boli vyrobené až do 80 

% z bridlicového prášku. Účastníci podujatia si zo šelakovej gramoplatne vypočuli skladbu Miluška 

moja naspievanú Františkom Krištofom Veselým. 

Spolok Permon Marianka a Spolok pre montánny výskum sa dňa 19. 5. 2018 opäť zapojili do 

medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií 2018. Hlavným programom v Miniexpozícii boli 

komentované ukážky funkčných banských lámp, rôznofarebne svetielkujúce minerály pod UV 

 

 

 

 

 

 



svetlom a premietanie spomínaného dokumentárneho filmu pod holým nebom. Po prvýkrát bola vo 

všetkých elektronických, ale aj tlačených materiáloch podujatia uvádzaná aj obec Marianka. Zaradila 

sa tak medzi obce a mestá Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa aktívne zapájajú do tohto 

verejnosťou čoraz obľúbenejšieho podujatia. Počas Noci múzeí a galérií 2018 navštívilo Miniexpozíciu 

vyše 80 návštevníkov. Program do nočných hodín zabezpečovali Roman Lehotský, Radoslav Bednár, 

Michal Chmulík a Peter Ondrus.  

 

 

 

 

 

 

Záujemcovia môžu Miniexpozíciu navštíviť v nasledujúcich štyroch mesiacoch od 15:00 do 19:00 h 

každú prvú nedeľu v mesiaci, teda v dňoch 5. 8., 2. 9., 7. 10. a 4. 11. 2018. Pre širokú verejnosť je 

určený aj Deň obetí banských nešťastí – tzv. Deň bielych ruží, kde si dňa 11. 8. 2018 pripomenieme 

banské nešťastie v Marianke z roku 1903 a v poradí už 5. svätobarborský pochod. Za svetla banských 

karbidiek, vetierok a kahancov dňa 8. 12. 2018 prejdeme spoločne od Bridlicovej bane v Marianskom 

údolí ku Kaplnke sv. Barbory v Panskom lese. Podrobnejšie informácie o týchto podujatiach, ako aj 

veľa ďalších zaujímavostí o svete bridlice nájdete na webovej stránke Spolku Permon Marianka 

www.marianka.eu.               

Členovia Spolku Permon Marianka budú v tomto roku reprezentovať banské tradície obce Marianka 

aj na dvoch medzinárodných podujatiach. V dňoch 7. – 8. 9. 2018 to bude 22. setkání hornických 

měst a obcí České republiky v Sokolove a v dňoch 21. – 23. 9. 2018 na 11. stretnutí banských miest 

a obcí Slovenska v Pezinku. O nich vás budeme informovať v ďalšom Spravodaji obce Marianka 

Mariatál.  
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