
Deň Zeme 2012 v Stupave 
 
 
 
 Environmentálnymi témami bolo priam nabité popoludnie 22. apríla v Stupave. 
Kultúrne a informačné centrum Stupava usporiadalo vrámci celosvetového Dňa 
Zeme bohatý program plný súťaží pre deti a výstavy oslovujúce všetkých milovníkov 
prírody, kultúry a spoločenského diania v regióne Záhoria. Spolok Permon Marianka 
a Spolok pre montánny výskum pripravili pre návštevníkov expozíciu minerálov, 
hornín a fotografií starých baní z okolia. 
 

 
 

 
 Na začiatok sa deti hravou formou oboznámili s materiálmi pochádzajúcimi 
z prírodných zdrojov a s ľudovými remeslami zaoberajúcimi sa spracovaním 
prírodných materiálov. Následne boli pre ne pripravené jednotlivé stanovištia súťaží, 
kde si vyskúšali svoju zručnosť pri výrobe šperkov, papiera alebo pri určovaní druhov 
minerálov. Práve pri nami organizovanom stanovišti súťaže, v ktorom mali za úlohu 
určiť podľa farby, tvaru a fotografického kľúča niekoľko druhov minerálov si malí 
súťažiaci počínali veľmi úspešne. Deti okrem toho, že ocenili krásu vzoriek nerastnej 
ríše, už poznali názvy viacerých minerálov a preto ich vedeli veľmi ľahko 
identifikovať. Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín a zozbieraní pečiatok boli 
deti ocenené za svoju šikovnosť a rozdelili si malé darčeky. Potom sa už zabávali 
pesničkami a tancovaním s Miou a jej farbičkovým koncertom, pri vystúpení 
kúzelníka Petra a opekačke na Sedliackom dvore. 
 



 
 
 Súbežne s programom pre deti sa vo Výstavnej sieni kultúrneho domu 
v Stupave konali aj vernisáže dvoch výstav. Jednou z nich bola výstava fotografií 
detských autorov z fotoklubu Ateliér fantázie v Stupave. Nádejní mladí fotografi 
vystavovali svoje diela, v ktorých zachytili prírodné krásy a detaily, ktoré im na 
zachytenie ponúkla ríša zvierat a rastlín. Na zosnímaných fotografiách deti prejavili 
svoje umelecké cítenie pre výber vhodnej scény a techniky fotografovania. 
 Druhou expozíciou, ktorá podľa reakcií návštevníkov bola pre nich veľmi 
podnetnou bola výstava minerálov, hornín, baníckych nástrojov a predmetov 
približujúcich históriu baníctva. Návštevníci mali možnosť naživo si pozrieť vzorky 
vzácnych aj typických minerálov z regiónu Malých Karpát. Medzi najobdivovanejšími 
a najkrajšími minerálmi ako boli kermezit, valentinit a antimonit nechýbali ani raritné 
vzorky brandholzitu, sénarmontitu alebo schafarzikitu. 
 

 



 
 Pestrosť nerastnej ríše priblížila aj prezentácia snímok minerálov z blízkeho 
okolia, ktorú pripravil p. Kráľ zo Spolku Permon Marianka. V prezentácii sa dala 
obdivovať pestrosť a krása nerastov a hornín Malých Karpát. Okrem projekcie 
snímok minerálov sa návštevníci mohli dotknúť aj prírodnej štiepanej mariatálskej 
bridlice a výrobkov z bridlice. 

Vystavené fotografie banských diel z výstavy Tajomné podzemie Malých 
Karpát ako aj model hlbinnej bane priblížili návštevníkom históriu dolovania rúd 
v tejto oblasti. 
 

 
 

Na záver možno organizátorovi Dňa Zeme 2012 v Stupave poďakovať za 
bohatý program, ktorý napriek menšej nepriazni počasia bol veľmi úspešne 
zrealizovaný. Malým návštevníkom gratulujeme k úspešnosti v súťažiach a tešíme sa 
zo záujmu všetkých hostí, ktorých zaujali nami prezentované témy. 
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