
SPOLOK PERMON MARIANKA
OBEC MARIANKA

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA
SPOLOK PRE MONTÁNNY VÝSKUM

MARIANSKA BRIDLICA NAPRIEČ STOROČIAMI

2. odborný seminár s medzinárodnou účasťou
pri príležitosti 100. výročia ukončenia ťažby a spracovania bridlice v Marianke 

a 10. výročia založenia Spolku Permon Marianka

PRVÝ CIRKULÁR

3. – 4. júna 2016
Marianka



Organizačný výbor:

Predseda: Jozef Kráľ
Členovia: RNDr. Roman Lehotský, Ing. Marian Pavlovič, doc. PhDr. Ján Sand, CSc. 

Kontaktná adresa:

Spolok Permon Marianka, Borinská 12, 900 33 Marianka
E-mail: permon.marianka@gmail.com
Tel.: +421 911 500 400
Web: www.marianka.eu

Odborné zameranie seminára:

 geológia a paleontológia marianskej bridlice
 minerály Marianky
 história ťažby a spracovania bridlice v Marianke
 prezentácia a propagácia histórie baníctva v Marianke
 použitie bridlice
 bridlica v zahraničí 
 bridlica a turistický ruch

Miesta konania v Marianke:

Spoločenská sála Polyfunkčného centra, Štúrova 32 (budova Obecného úradu Marianka) –
seminár a výstava fotografií,
Poštový úrad, Školská 32 – pečiatkovanie príležitostnou poštovou pečiatkou,
Námestie 4. apríla – odhalenie pamätnej tabule a ukážka tradičných spôsobov pokrývania
bridlicou.

Prihlášky na seminár:

Prihlášky na seminár (v prílohe) je potrebné poslať vyplnené na kontaktnú e-mailovú adresu
organizátora seminára najneskôr do 15. 4. 2016. 

Ubytovanie, stravovanie a cestovné:

Pre  mimobratislavských  účastníkov  bude  ubytovanie  zabezpečené  v  Exercičnom  dome
v Marianke.  Účastníkom  s  referátom  hradí  ubytovanie  a  stravu  organizátor  seminára.
Požiadavku na ubytovanie a  stravu je potrebné uviesť  do prihlášky na seminár.  Cestovné
náklady si hradia účastníci seminára sami.

Referáty:

Predpokladaná dĺžka referátu je 15 minút a 5 minút diskusia. Prednášajúcim bude k dispozícii
PC/notebook s dataprojektorom a reproduktormi. Požiadavky na techniku je potrebné uviesť
do prihlášky na seminár.
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Zborník príspevkov:

Z referátov  bude  zostavený  zborník.  Referáty  bude  potrebné  doručiť  organizátorom  vo
formáte  doc  alebo  docx  a fotografie  vo  formáte  jpg,  gif  alebo  tif  e-mailom  na  adresu
permon.marianka@gmail.com do 2. 5. 2016. Na odoslanie kapacitne väčších súborov využite
www.uschovna.cz. Maximálny rozsah príspevku je 10 strán vrátane príloh. Pri mene autora
uveďte jeho pracovisko/občianske združenie a e-mailovú adresu. 

Predbežný program:

3. jún 2016

08:00 – 12:30 Vydanie a používanie príležitostnej poštovej pečiatky
17:30 – 18:00 Odhalenie pamätnej tabule
18:00 – 19:00 Vernisáž výstav Bridlicová školská tabuľka včera a dnes a Bridlicová štôlňa 

v Marianskom údolí 

4. jún 2016

09:00 – 13:00 Referáty
13:30 – 14:30 Ukážka tradičných spôsobov pokrývania striech bridlicou

Aktuálne informácie:

http://marianka.eu/seminar2016.php
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