
PLÁN ČINNOSTI
SPOLKU PERMON MARIANKA NA ROK 2017

Aktivity a podujatia

Otvorenie sezóny Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke
– podujatie pre verejnosť spojené s predstavením, uvítaním do života a predajom publikácie Minerály
Malých Karpát, predaj výrobkov z bridlice, spolupráca: Spolok pre montánny výskum, Crela s.r.o.
T: 8. apríl, Marianka, Z: R. Lehotský 

Rekonštrukcia interiéru a exteriéru Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke
– nevyhnutná rekonštrukcia interiéru a exteriéru Miniexpozície, podporené dotáciou obce Marianka,
podaná žiadosť o dotáciu MF SR
T: 1. máj – 31. október, Marianka, Z: M. Pavlovič, J. Sand 

Noc múzeí a galérií 2017
– podujatie pre verejnosť v priestoroch Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke 
T: 20. máj, Marianka, Z: J. Kráľ

Deň obetí banských nešťastí
–  stretnutie  členov  SPM  a sympatizantov  na  spomienkovej  slávnosti  pred  Miniexpozíciou  ťažby
a priemyselného spracovania bridlice v Marianke
T: 12. august, Marianka, Z: J. Sand

XIII. výstava húb
– zorganizovanie výstavy spojenej so sprievodnou akciou, spolupráca: Spolok pre montánny výskum,
mykologické spolky
T: 23. september, Marianka, Z: J. Sand, sprievodné akcie Z: J. Kráľ

Seminár „Využitie opustených podzemných a povrchových banských diel v Marianke a Borinke“
–  seminár,  vydanie  elektronického  zborníka,  spolupráca  s  viacerými  organizáciami,  podporené
dotáciou obce Marianka (podujatie zaradené do Kalendária podujatí ZBSC 2017)
T: 7. október, Marianka, Z: R. Lehotský

4. svätobarborský sprievod
–  večerný  sprievod  za  svetla  banských  lámp  vedúci  od  Bridlicovej  štôlne  ku  kaplnke  sv.  Barbory
spojený s položením kvetov (podujatie zaradené do Kalendária podujatí ZBSC 2017)
T: 8. december, Marianka, Z: R. Lehotský

Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke
– sprevádzanie verejnosti 
T: priebežne a podľa požiadaviek, Marianka, Z: J. Kráľ, R. Lehotský 

Účasť na podujatiach

10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska
– účasť členov spolku na tradičnom medzinárodnom podujatí 
T: 19. – 21. máj, Nová Baňa, Z: R. Lehotský
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Schôdze a zasadnutia 

Výročná členská schôdza Spolku Permon Marianka
– zorganizovanie schôdze
T: 7. apríla, Marianka, Z: R. Lehotský, J. Sand 

Zasadnutia výboru Spolku Permon Marianka
– zorganizovanie zasadnutí 
T: priebežne, Marianka, Z: J. Sand

11. Valné zhromaždenie Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
– účasť na valnom zhromaždení
T: 23. marec, Banská Štiavnica, Z: J. Sand

Zasadnutia Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
– účasť na zasadnutiach
T: priebežne, SR, Z: J. Sand 

Bádateľsko-výskumná a dokumentačná činnosť

Dokumentárny film o marianskej bridlici  
– vyhotovenie dokumentárneho filmu, podaná žiadosť o dotáciu MF SR 
T: priebežne, Z: I. Paška, J. Sand

Evidencia exponátov v Miniexpozícii ťažby a spracovania bridlice v Marianke
– písomná a fotografická evidencia exponátov v Miniexpozícii z dôvodu jej štatútu muzeálnej 
expozície
T: 1. jún – 30. september, 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 o bridlici a činnosti spolku do tlačených a elektronických médií
T: priebežné, Z: R. Lehotský

Zborník príspevkov zo seminára 2016
– vydanie elektronického zborníka zo seminára 2016
T: 1. september, Z: R. Lehotský

Plán činnosti bol schválený na výročnej členskej schôdzi SPM dňa 7. apríla 2017 v Marianke.
Zostavil: Roman Lehotský
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