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Spravodaj obce Marianka | 2/2022

VOLEBNÝ ŠPECIÁL
VOĽBY 

DO SAMOSPRÁVY OBCÍ
Marianka, 

sobota 29. 10. 2022
• počet obyvateľov s trvalým 

pobytom: 2212
• počet voličov: 1777
• voľby budú v sobotu 29. 10. 2022
• volebná miestnosť - podľa ulíc
• volí sa od 7:00 do 20:00 hod.

• volí sa jeden starosta z dvoch 
kandidátov

• volí sa 9 poslancov 
zo 17 kandidátov

• krúžkujeme číslo len jedného 
starostu, inak je volebný lístok 
neplatný

• krúžkujeme čísla maximálne 
9 poslancov, inak je volebny 
lístok neplatný (menej može byť)

Okrsok č.1: 
(Obecný úrad – spoločenská sála, 

Štúrova 9, prízemie)

Okrsok č.2: 
(Obecný úrad – sobášna miestnosť, 

Školská 32, prízemie)

obec Marianka 
Agátová 
Borinská 

Budovateľská
Bystrická

Čerešňová 
Javorová 
Jelšová 

Kamenná 
Krátka 

Lesná 
Lipová 
Lúčna

Stromová
Stupavská

Štúrova
Topoľová
Višňová
Vŕbová

Záhradná

Družstevná
Karpatská

Na Kracinách 
Na Ovsisku 
Na Tálkoch 

Na Vinohradoch 
Nad Bednárovým 
Námestie 4.apríla

Partizánska 
Pod Mlynom 

Podhájska 
Poľná 

Potočná 
Púpavová 

Sedmokrásková 
Slnečná 
Školská 

Športová 
Veterná

• Pred hlasovaním preukáže volič 
svoju totožnosť predložením 
preukazu totožnosti.

• Potom dostane od členov komisie 
dva hlasovacie lístky a prázdnu 
obálku.

• Volí zakrúžkovaním poradového 
čísla, ktoré je uvedené pred menom 
kandidáta.
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ZOZNAM 
ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

1. Zuzana Iváková, 
 39 rokov, vedúca stavebno – obchodnej spoločnosti, nezávislá kandidátka

2. Eugen Jeckel, Ing., 
 52 rokov, starosta, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

(poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3))

2) Kandidáti sa uvedú vabecednom poradí podľa priezviska.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí 

tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
Texty prezentácii kandidátov neprešli jazykovou úpravou, sú uverejnené podľa zaslaných podkladov 

a korekcií autormi.

Obec Marianka uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 

kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

PRE VOĽBY STAROSTU OBCE  MARIANKA
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

1. Elena Bodíková, Ing., PhD., 
60 rokov, , Lipová 46 Marianka, podnikateľka, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

2. Mário Bubnič, 
42 rokov ,Karpatská 45, Marianka živnostník, nezávislý kandidát

3. Lukáš Dubovský, Ing., 
38 rokov, Borinská 16, Marianka štátny zamestnanec – riaditeľ odboru, Kresťanskodemokratické 
hnutie

4. Michal Chabada, Ing., MSc., 
39 rokov, Sedmokrásková 10, Marianka, podnikateľ v IT, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

5. Zuzana Iváková, 
39 rokov, Borinská 28, Marianka, vedúca v stavebno – obchodnej spoločnosti, nezávislá kandidátka

6. Eugen Jeckel, Ing., 
52 rokov, Na Tálkoch 44, Marianka, starosta, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

7. Peter Jelačič, Ing., 
53 rokov, Budovateľská 26, Marianka súdny znalec, nezávislý kandidát

8. Miroslav Kocúr, Dr., PhD., 
53 rokov, Pod Mlynom 4, Marianka , pedagóg, manažér, Progresívne Slovensko

9. Pavol Kopačka, Ing., 
26 rokov, Karpatská 125, Marianka, produktový aplikačný inžinier, Strana obcí a miest – SOM 
SLOVENSKO

10. Juraj Lím, 
51 rokov, Karpatská 107, Marianka, podnikateľ, herec, moderátor, NOVA, Občianska konzervatívna 
strana, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

11. Alžbeta Ondrušová, Ing., 
62 rokov, Karpatská 52, Marianka, dôchodkyňa, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

12. Rastislav Slezák, 
42 rokov, Lipová 85, Marianka, SZČO, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

13. Jozef Suroviak, Ing., 
46 rokov, Na Tálkoch 45, Marianka, riaditeľ obchodnej spoločnosti, Strana obcí a miest – SOM 
SLOVENSKO

14. Maroš Sýkora, 
48 rokov, Vŕbová 9, Marianka, konzultant, nezávislý kandidát

15. Darina Šabíková, 
45 rokov, Budovateľská 10 A, Marianka, fi nancial analyst, nezávislá kandidátka

16. Ivica Šverčičová, 
58 rokov, Borinská 552, Marianka, dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

17. Ivan Troščák, 
45 rokov, Púpavová 14, Marianka, informatik, Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

(poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3))

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí 

tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
Texty prezentácii kandidátov neprešli jazykovou úpravou, sú uverejnené podľa zaslaných podkladov 

a korekcií autormi.
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KANDIDÁTKA NA STAROSTU OBCE MARIANKA

ZOBERME SI MARIANKU SPÄŤ A UROBME 
Z NEJ SPOLU MIESTO, KDE SA DOBRE BÝVA!

39 rokov, 
Borinská 28, Marianka, 
vedúca v stavebno – obchodnej spoločnosti, 
nezávislá kandidátka

Zuzana
IVÁKOVÁ

Som 4 roky poslankyňou obecné-
ho zastupiteľstva, poznám už pod-
robne problémy obce a mám skúse-
nosti. A podobne, ako mnohí z Vás 
sa už nemôžem pozerať na to, čo sa 
okolo nás deje. Poďme si našu Ma-
rianku konečne zobrať späť a urobiť 
z nej miesto, kde sa bude dobre bý-
vať, kam sa budeme tešiť. 

Nechcem vypisovať nereálne ciele 
a sľubovať nesplniteľné, chcem za-
pojiť do života v obci predovšetkým 
deti a mládež, lebo oni sú naša bu-
dúcnosť a seniorov, od ktorých sa 
budeme mať vždy čo učiť. 

Obec pritom musí byť občanom 
partnerom. Ale takým, ktorý vidí 
nie občanov, ale ľudí. Takým, ktorý 
vychádza v ústrety, podá pomocnú 
ruku keď treba a snaží sa ľuďom ži-
vot v obci robiť príjemným, podpo-
ruje ho v jeho aktivitách, vzdelávaní, 
prinesie aj zábavu, ale stojí pri ňom 
aj v najťažších chvíľach. 

Obec nesmie byť úrad, ktorý mu-
sia občania poslúchať, majú sa mu 

klaňať a už vonkoncom nie tým, kto 
občanov šikanuje. 

Obec, to sme my ľudia, ktorí tu ži-
jeme, komunita, ktorú tvoríme a pra-
vidlá, na ktorých sa spolu dohod-
neme. Obec si spravujeme my sami 
a len na nás bude záležať, či a ako sa 
bude rozvíjať.

To je môj hlavný program. A teraz 
mi dovoľte predstaviť Vám, ako to 
chcem robiť. 

1. Sociálna oblasť 

Obec musí vedieť podať občanom 
pomocnú ruku, uľahčiť bežný život. 
Osláviť s ľuďmi tie najkrajšie chvíle, 
vedieť pomôcť v tých ťažších, musí-
me vedieť chrániť najzraniteľnejších. 
Mala by byť oporou a zárukou dôs-
tojnosti aj pri ceste poslednej. 

Preto: 
• podporím rozvoz stravy dotáciou 

na obedy pre seniorov, ktorí sú 
na to sociálne a zdravotne odká-
zaní 

• pripravím opatrenia na zníženie 
dopadov rastu cien na najzrani-
teľnejšie skupiny

• chcem zaviesť systém, v rámci kto-
rého by zamestnanci obce, a tiež
živnostníci, miestni podnikatelia 
a brigádnici poskytovali služby 
občanom - pokosiť, opraviť ko-
hútik, zapojiť elektriku, ostrihať 
stromy, ... Bude mať akýsi dispe-
čing, ktorý bude na jednej stra-
ne zbierať požiadavky občanov, 
na druhej strane bude vytvárať 
databázu tých, ktorí budú schop-
ní poskytovať služby a na zákla-
de spätnej väzby (kvalita, cena...) 
preferovať len tých, s ktorými 
budú občania spokojní. Na jed-
nej strane pomôžeme občanom, 
na druhej strane dáme príleži-
tosť šikovným remeselníkom, ale 
hoci aj študentom a brigádnikom 
od nás z Marianky

• služby úradu musia byť minimál-
ne jeden deň v týždni dostupné aj 
ľuďom, ktorí sú zamestnaní, aby 

i, 1.
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si na vybavenie úradných vecí ne-
museli brať dovolenku

• obec musí byť aktívnejšie prítom-
ná pri svadbách, vítaní novoro-
dencov, vedieť si uctiť jubilantov, 
občanov, ktorí sa významne zapí-
sali do histórie obce, ale aj dôstoj-
ne odprevadiť zosnulých

• zapožičanie obecných priestorov, 
pri takýchto príležitostiach musí 
byť samozrejmosťou

2. Pitná voda pre všetkých
 (siete, kanalizácia)

V 21. storočí máme v Marianke 
celé ulice, ktoré nemajú vodovod, 
niektoré domy dokonca ani len 
vlastný zdroj kvalitnej pitnej vody. 
To je neakceptovateľné. 

Najhorším príkladom rozporu 
medzi rečami a skutkami predo-
šlých starostov je Borinská ulica. Nie 
preto, že na nej bývam, ale preto, že 
tu je od roku 2015 vybudovaný vo-
dovod, ale do dnešného dňa v ňom 
nie je voda. Obec ho totiž zaplatila 
až tento rok a aj to až pod hrozbou 
súdnej žaloby. 

O vode už preto musíme prestať 
len hovoriť, dávať prázdne sľuby, ale 
konečne ju občanom zaviesť. To isté 
platí o kanalizácii. 

3. Kultúra a spoločenský život

Je smutné LEN počúvať, ako ke-
dysi naša obec žila. Ako sa vymýš-
ľali kadejaké zábavy, huncútstva... 
Áno, mladí ľudia dnes majú telefóny, 
internet, iné záujmy. Ale ako to, že 
v iných obciach to ide, je tam život 
a u nás nie? Verím, že práve kultúr-
ne a spoločenské akcie sú tým, čo 
nám pomôže spájať komunitu, stie-
rať rozdiely a búrať bariéry, ktoré si 
sami vytvárame. 

Ľudia dnes nemajú ľahký život, 
zatvárame sa potom vo svojich do-
moch. Chcem preto, aby obec pri-
niesla ľuďom za ich peniaze aj zába-
vu. Tak, aby si každý našiel to svoje. 

Niečo zorganizujeme, niečo podpo-
ríme. Finančne, ľudsky alebo kon-
taktami. Na začiatku roka pripravím 
kalendár akcií, aby každý vedel, kedy 
sa čo bude diať. Určite zachováme 
tradičné akcie ako Ples, Maškarná 
veselica, Stavanie mája, MDD, Ján-
ske ohne, Mikuláš, Vianočné trhy, 
Jarné a jesenné upratovanie.

Som rada, že sa nám pred Co-
vidom podarilo obnoviť tradíciu 
hodov, chcela by som v tomto ob-
novovaní tradícií pokračovať – Po-
chovávanie basy a sprievod masiek, 
Súsedé súsedom, Zabíjačka, MDŽ, 
Silvestrovská zábava...

Verím, že okrem toho budeme 
mať dosť elánu a síl podporiť aj nové 
aktivity.

Určite musíme viac myslieť na se-
niorov, pre ktorých by som chcela 
pravidelne organizovať rôzne kul-
túrne vyžitia – výlety, návštevy di-
vadla, atď. 

4. Právo 
Musíme sa zbaviť kostlivcov v skri-

ni, ktorí dusia obec a odsávajú jej 
zdroje. 

Nekompromisne udrieť na všet-
kých, ktorí chcú parazitovať na obci, 
neopodstatnene z nej odsávať penia-
ze a aj na ich kolaborantov. 

Na druhej strane chcem očistiť me-
no obce. Dať jasne najavo, že nie je 
správne, aby sa obec priamo alebo 
prostredníctvom svojej s.r.o., či za-
mestnancov podieľala na čiernych 
stavbách, či kradla pozemky. 

Doriešiť osud Južnej cesty tak, aby 
konečne legálne slúžila občanom.

5. Vzdelávanie, školstvo a šport 

Zo svojej pôsobnosti v Rade školy 
a v Školskej komisii si myslím, že je 
potrebné nájsť vhodný pozemok pre 
novú škôlku a následne riešiť budo-
vanie II. stupňa ZŠ. Rovnako dôleži-

té je aj budovanie nových športovísk 
a ihrísk, revitalizácia, vysporiadanie 
športového areálu a stavba multi-
funkčnej haly.

6. Bezpečnosť a doprava 

Efektívna regulácia rýchlosti, osa-
denie chýbajúceho dopravného zna-
čenia, rozšírenie kamerového systé-
mu, osvetlenie – rekonštrukcia, do-
budovanie chýbajúcich častí a výme-
na za úsporné svietidlá.

7. Architektúra a urbanizmus

Pravidlá výstavby v obci musia 
slúžiť občanom, nie developerom. 
Nie je mysliteľné, aby nám tu vyras-
tali nové štvrte a občan Marianky, 
ktorý zdedil pozemok si nemohol 
postaviť dom a založiť tu rodinu. 

V rámci revízie územného plánu 
preto takéto vlastné góly musia ísť 
preč.

Ďalšiu masovú výstavbu v Ma-
rianke nepovažujem za potrebnú. 
Obec už v súčasnosti nedokáže ob-
čanom zabezpečiť funkcie, ktoré by 
mala plniť.

Keď zvládneme doriešiť infraš-
truktúru, dopravu, sociálnu oblasť, 
vzdelávanie, potom sa môžeme po-
zrieť, či a kde sa ešte môže stavať. 
A základnou otázkou pre deve-
loperov bude, či sa budú podieľať 
na riešení problémov Marianky, ale-
bo či budú ich súčasťou. Rozhodnu-
tie bude na nich. 

 
Stavebný úrad je špeciálnou ka-

pitolou. Ten MUSÍ slúžiť občanom. 
Nesmie byť nástrojom boja dvoch 
developerských a záujmových sku-
pín, ako sme toho boli svedkami 
doteraz, alebo ukážkou protekčného 
správania. Ak by mal byť tak, ako 
doteraz, len zdrojom nevraživosti, 
radšej sa ho vzdajme a odovzdajme 
kompetencie Okresnému úradu.

Text pokračuje v prezentácii na pos-
lanca - Iváková.
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VÁŽENÍ MARIANČANIA,

52 rokov, 
Na Tálkoch 44, Marianka, 
starosta, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Eugen
JECKEL, Ing. 

s mnohými z Vás sa poznáme už 
dlho a s ďalšími z Vás som sa zo-
známil ako poslanec zastupiteľstva 
od roku 2018. V minulom roku som 
prerušil kariéru projektového mana-
žéra v IT fi rme a ponúkol som viesť 
obec po odstúpení predchodcu Du-
šana Statelova.

V doplňovacích voľbách ste ma 
zvolili za starostu a je pre mňa cťou, 
že Vám môžem slúžiť.

Na nasledujúce obdobie sa chcem 
zamerať prioritne na programové 
okruhy našej obce, ktorými sú:

• Príjemné spolunažívanie
• Zdravá Marianka
• Funkčné služby pre občanov

Mojim cieľom je, aby naša obec 
poskytovala obyvateľom priestor pre 
kultivovanú a vecnú verejnú disku-
siu a aj pokoj a súkromie. Aby bola 
zázemím pre spoločné kultúrne ak-
tivity aj činnosť komunít a cirkvi. 
K hlavným kompetenciám obce 
patrí starostlivosť o deti - základné 
vzdelanie - odovzdávanie poznania, 
tradícií a dobrých príkladov. Chcem 
posilniť rastúcu úlohu obce pre za-

chovanie slušného života núdznym 
a seniorom. Veľakrát na to stačí pod-
pora a susedská pomoc.

Mariánske údolie je neoddeliteľ-
ná súčasť našej obce, nech je aj nám 
priestorom pre zmierenie. Tradíciu 
upratovania a úpravy údolia chcem 
rozšíriť do ulíc obce a podporiť vý-
sadbu a údržbu zelene na verejných 
priestranstvách. Pre zdravý život v ob-
ci pripravujem a získavam podporu 
pre ochranu vody aj vzduchu. Zni-
žovanie objemu odpadov a ich lepšie 
triedenie považujte už za samozrej-
mosť. Naďalej budeme sledovať kona-
nie a dohliadať na prípravu a výstavbu 
tunela D4 tak, aby bol pre Marianku 
prínosom a nie devastáciou.

V súčasnej krízovej situácii je vý-
zvou udržanie funkčných služieb 
obce pre občanov - obyvateľov. Zá-
roveň držať férový vzájomný prí-
stup pre stavebníkov - budúcich 
obyvateľov. V novom zastupiteľstve 
potrebujeme prijať kľúčové zmeny 
a doplnky územného plánu, aby roz-
voj zostávajúcich lokalít prebehol 
podľa zákonov a zmlúv (a nie podľa 
dodatočných povolení). Plánovanie 

rozvoja je kompetencia obce a dô-
ležité je vyvážené partnerstvo obce 
a investorov.

Pokračujem v stabilizovaní pre-
vádzky existujúcej infraštruktúry 
(voda, elektrina) a doplnení potreb-
nej chýbajúcej (voda). Mám plán aj 
na doriešenie tiarch minulosti (spo-
ry, IS, Južná cesta, nelegálna výstav-
ba - aj tá na plyne). Popri základných 
denných službách pracujem na ino-
vácii verejného osvetlenia, prevzatí 
správy komunikácií ako predpokla-
du projektov na ich rekonštrukciu. 
V neposlednom rade predložím rie-
šenie pre dôstojný cintorín.

Viaceré krízy vo svete, v spoloč-
nosti a politike boli ďalší impulz 
na založenie Strany obcí a miest - 
SOM Slovensko, na ktoré som sa po-
dujal s kolegami starostami z oko-
lia. Všetky, podobné alebo spoloč-
né, problémy majú efektívnejšie 
a niekedy jediné riešenie v spoluprá-
ci medzi obcami. So samosprávami, 
najmä susednými Stupavou a Zá-
horskou Bystricou, sme sformovali 
spoluprácu a koordináciu s cieľom 
obhájiť voči štátu naše postavenie 

2.
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PRÍJEMNÉ SPOLUNAŽÍVANIE
• Priestor pre zmierenie (nemáme čas na hádky 

a delenie)
 ◆ Konštruktívna spolupráca bez urážok 
  a bez znevažovania
 ◆ Kultivovaná a vecná verejná diskusia 
  (fórum)
 ◆ Kultúrne aktivity a udalosti, komunity 
  a občianske združenia

• Deti a mládež
 ◆ Druhý stupeň ZŠ (Záhorská Bystrica, 
  areál Elektrovod)
 ◆ Inovácie v škole, podpora novým 
  riaditeľkám (asistenti, mobilná IT učebňa)
 ◆ Šport, nové detské ihriská, športoviská 
  a ich využívanie

• Úcta a pomoc starším a znevýhodneným 
 - sociálna oblasť
 ◆ Stravovacia služba podporovaná obcou 
  (ako Mariatál Taxi)
 ◆ Užitočné balíčky pre seniorov
 ◆ Podpora občanom zdravotne 
  znevýhodneným, v núdzi a pasci 
  (s Charitou)

• Mariánske údolie ako neoddeliteľná 
 súčasť obce
 ◆ Spolupráca na revitalizácii údolia 
  (zázemie - stánky a WC, chodníky, ihrisko, 
  atď.)

ZDRAVÁ MARIANKA 
 • Ochrana životného prostredia - vzduchu, 
 vody, lesa
 ◆ Správne kúrenie, nie spaľovanie
 ◆ Vodozádržné dažďové opatrenia
 ◆ Likvidácia skládok

• Zelené a čisté ulice
 ◆ Rozšíriť do ulíc a na verejné plochy tradíciu 
  úpravy údolia
 ◆ Podpora výsadby zelene

• Znižovanie odpadov
 ◆ Znižovanie objemu, lepšie triedenie, 
  zvýšenie komfortu služby
 ◆ Zberný dvor (kompostáreň, zberné miesta)

• Tunel D4
 ◆ Dohliadať na konania a vplyvy, prínos 
  - bez devastácie

FUNKČNÉ SLUŽBY PRE OBČANOV

• Územný plán - rozvoj riadený obcou 
 (aj v rámci nového stavebného zákona)
• Prevádzka existujúcej a rozvoj potrebných IS 
 a infraštruktúry
 ◆ Vodovody a kanalizácie, energie, siete
• Doriešenie tiarch minulosti
 ◆ Južná cesta, vysporiadanie IS, spory, ihrisko, 
  stavby na plyne, čierne stavby
• Kvalitné služby obce
 ◆ Inovácia verejného osvetlenia, 
  Smart city riešenia
 ◆ Bezpečnosť, doprava, správa a údržba 
  komunikácií
 ◆ Cintorín

PROGRAM PRE OBEC MARIANKA

a fi nancovanie. Zdieľanie bude vo ve-
ľa oblastiach jediný správny postup, 
vďaka ktorému zachováme funkcie 
a rozvoj Marianky.

Prešiel som našu obec a požiadal 
o pomoc - od Vás a pre Vás. Cieľom 
nebolo dostať Vaše podpisy na moju 
kandidatúru starostu, ale získať Vás 
občanov, ako kandidátov na poslan-

cov. Ďakujem za tipy, odporučenia 
a som rád, že sa medzi Vami našli 
takí, ktorým na obci záleží tak, že sa 
podujali kandidovať.

Spoluprácu ľudí (vďaka nej civili-
zovaná spoločnosť vznikla a existu-
je) v obci potrebujeme preniesť cez 
našich zástupcov aj do rozhodova-
nia. Spolupráca v tíme je účinnejšia, 

máme viac informácií a pohľadov. 
Úlohy si vieme rozdeliť. Je veľmi 
dôležitá na presadenie potrebného 
rozvoja aj na zastavenie nezmyslov, 
lebo individuálne je ťažko niečo do-
siahnuť.

Sme Tím pre Marianku 
https://www.timpremarianku.sk/

Eugen Jeckel
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60 rokov, 
Lipová 46, Marianka, 
podnikateľka, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Elena BODÍKOVÁ, 
Ing., PhD.

Profesionálne sa počas celej svojej pracovnej kariéry 
venujem problematike ochrany životného prostredia 
a od roku 2003 sa špecializujem na odpadové hospo-
dárstvo. Keď sme sa s mojou rodinou v roku 2017 pri-
sťahovali do Marianky, veľmi sme sa tešili z krásneho 
prostredia a milých susedov. Po krátkom čase som však 
zistila, že odpadové hospodárstvo v obci je na úrovni 
minulého storočia – každý týždeň vyniesť smeti a pre 
formu v zmysle zákona rozdať farebné vrecia na dve trie-
dené zložky a pár kontajnerov na sklo. Žiadny záujem 
o zníženie množstva odpadov ukladaných na skládky, 
ani o predchádzanie vzniku odpadov. Preto ma potešila 
iniciatíva vtedajšieho poslanca a súčasného starostu obce 
Eugena Jeckela na zlepšenie odpadového hospodárstva 
a prihlásila som sa ako dobrovoľník na pomoc. Spolu 
sa nám podarilo rozšíriť triedený zber aj iných zložiek 
odpadu, vytvoriť a priebežne aj zefektívniť zberný dvor, 
zlepšiť evidenciu obce. Evidencia vývozu jednotlivých 
nádob vo veľmi krátkom čase priniesla prvé úspechy 
v zásadnom znížení množstva skládkovaných odpadov, 
čo malo pozitívny dopad aj na rozpočet obce.

Stále sme však len na polceste. Systém evidencie jed-
notlivých nádob je nutné pripraviť na váženie (RFID), 
poplatkový systém treba priebežne nastavovať tak, aby 
bol dostatočne motivačný pre občanov smerom k zni-
žovaniu množstva odpadov, zlepšiť informovanosť ob-
čanov a ich zapojenie do ochrany životného prostredia. 
Ponúkam svoje vedomosti a skúsenosti v tejto oblasti 
a ako poslankyňa by som rada dosiahla, aby odpadové 
hospodárstvo v Marianke bolo efektívne, motivačné pre 
občanov a zodpovedalo požiadavkám a možnostiam 
21. storočia. Zároveň ponúkam svoj potenciál aj pre iné 
oblasti ochrany životného prostredia, ktoré je potrebné 
v obci riešiť, či už v oblasti dodávky pitnej vody alebo 
odvádzania odpadových vôd. Teší ma, že aj ďalší kandi-
dáti na poslancov z Timu pre Marianku zdieľajú rovnaké 
hodnoty a preto som sa s podporou SOM SLOVENSKO 
pridala k nim. Na post starostu obce podporujem pána 
Eugena Jeckela.

Elena Bodíková
www.timpremarianku.sk

1.
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SPOLOČNE ZA BUDÚCNOSŤ MARIANKY
Spoločný článok Mária Bubniča a Lukáša Dubovského

42 rokov,
Karpatská  45, Marianka,
živnostník, 
nezávislý kandidát

Mário BUBNIČ

Vážení Mariančania.
volám sa Lukáš Dubovský a dovoľte mi v pár riadkoch 

priblížiť Vám môj príbeh a na záver ponúknuť Vám naše 
spoločné myšlienky a riešenia v rámci komunálnych 
možností. Do Marianky sme sa s rodičmi, starými ro-
dičmi a labradorom Hasanom presťahovali v roku 2006, 
teda počas mojich najkrajších študentských rokov. Dalo 
by sa so žartom skonštatovať, že aj čaro pútnického mies-
ta mi pomohlo úspešne vysokú školu absolvovať. Jedno 
miesto mi však v Marianke učarovalo doposiaľ najviac 
v živote a to keď sme prvý krát počas prechádzky so psom 
vyšli z lesa do priestorov športového areálu nad obcou. 
Nevyrušovalo ma ani opustené a schátrané príslušenstvo 
a neudržiavaný priestor. Ten výhľad so západom slnka 
bol neskutočný. Práve vtedajšiemu stavu športového are-
álu vďačím za moje najkrajšie časy života. Mojou, brato-
vou a otcovou snahou bolo oživiť športovú tradíciu a his-
tóriu v Marianke. A práve ľudia a chvíle strávené s ľuďmi, 
ktorých som mal možnosť spoznať, zoznámiť a skamará-
tiť sa, ma uisťujú, že Marianka má budúcnosť a spoloč-
ne sa dajú dosiahnuť potrebné ciele pre bezproblémový 
a kvalitný život. Rád by som tu všetkým menovite zo srd-
ca poďakoval, ale to by som potreboval ešte jednu stranu. 
Prví ľudia v našom príbehu boli páter Augustín, ktorý je 
navždy v našich srdciach, vtedajší starosta p. Viliam Bol-
gáč, Mário Bubnič a p. Ondruš, ktorý vtedy združoval 
a trénoval deti futbal. Spoločné nadšenie pre dobrú vec 
odštartovalo činnosť obecného športového klubu Ma-
rianka založeného v roku 2008 združujúcich viac ako 
200 členov. A práve myšlienka vytvorenia priestoru pre 
zmysluplné trávenie voľného času, nás spája doposiaľ 
a to bez ohľadu na to kto je práve starosta resp. poslanec. 
Vždy sme dokázali komunikovať s každým a nachádza-
li sme spoločné riešenia. Boli sme pripravení pomáhať 

obci pri príprave úspešných projektov, ako to bolo pri 
multifunkčnom ihrisku, ktorý významne zatraktívnil 
a sfunkčnil športový areál. Nezištnosť je vlastnosť, kto-
rá sa dnes vytráca a ktorú potrebujeme v rámci komu-
nity obnoviť pre krajšie spolunažívanie. Športový areál 
v dnešnej podobe skrýva okrem spoločnej driny, počet-
né množstvo nezabudnuteľných chvíľ, emotívnych špor-
tových zážitkov, zábavných momentov počas spoločných 
akcií a to spolu ako jedna komunita. Tieto momenty 
mi dali najviac a zaväzujú ma voči komunite do budúc-
nosti. 

Mojou najväčšou oporou v mojom príbehu s výnim-
kou rodiny, bol aj je Mário Bubnič a preto mi dovoľte 
ho v krátkosti odprezentovať z môjho pohľadu. Taktiež 
má dve krásne deti a jednu manželku.) Mária som spo-
znal v lahôdkach a potravinách ešte v priestoroch oproti 
škole. Zakaždým, keď som vyšiel z potravín, hovorím si: 
„vždy usmiaty, empatický a dobre naladený sympaťák.“ 
Za krátko sme sa dali do reči a je z toho 16-ročné priateľ-
stvo. Už pri zrode myšlienky obnovy športového areálu 
a športu ako takého, chcel byť aktívne pri všetkom. Má-
rio je človek s vlastnosťami bez ktorých by sme nena-
pĺňali myšlienku vytvárania priestoru pre zmysluplné 
trávenie voľného času pre deti a mládež. Doposiaľ som 
od Mária nepočul slová ako: „teraz nemôžem“, „vtedy sa 
mi nedá“ a pod. Práve takýto ľudia ako Mário, sú pre ko-
munitu dôležití a komunita sa spolieha na neho. Vždy 
sa na Mária môžem spoľahnúť... Z pohľadu skúseností 
je Mário voľba na istotu, nakoľko má doposiaľ 12 rokov 
praxe s komunálnou politikou s pozície poslanca aj vždy 
som sa na neho mohol spoľahnúť. 

Pokračovanie na stránke Lukáša Dubovského

2.
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38 rokov, 
Borinská 16, Marianka, 
štátny zamestnanec – riaditeľ odboru, 
Kresťanskodemokratické hnutie

Lukáš DUBOVSKÝ, 
Ing.

Pokračovanie spoločnej prezentácie Mária Bubniča 
a Lukáša Dubovského.

Obecný športový klub Marianka bol pri vzniku, resp. 
participoval pri organizácií množstva kultúrno-spo-
ločenských akcií ako napr. pri tradičných bežeckých 
pretekoch „Mariatálsky štvanec“, Vianočných trhoch 
na námestí v spolupráci so školou a škôlkou, Mariansky 
hauko, Mariatálsky bál ako aj sa vždy s radosťou aktívne 
zúčastňujeme množstva brigád na obnovenie a skrášle-
nie školského areálu, marianského údolia, resp. priľah-
lého lesa. Taktiež sa nám podarilo zorganizovať zbierku 
na dendrologický posudok v marianskom údolí. 

SPOLOČNÉ MYŠLIENKY 
A NEVYHNUTNÉ RIEŠENIA

Je treba otvorene povedať, že sa blíži náročná doba 
a preto je potrebné hľadať všetky možnosti, ktoré sa 
samosprávam naskytujú. Nechceme a ani nedávame 
komplexné riešenia na všetko. Uvedomujeme si dĺžku 
volebného obdobia ako aj reálie spojené s obcou ako 
sú súdne spory a problémy. Budeme sa však sústrediť 
na podstatné veci spojené so zabezpečením všetkých slu-
žieb pre občanov vrátane funkčného stavebného úradu. 
Čo je však veľmi dôležité je, priniesť čo najviac fi nanč-
ných prostriedkov z nenávratných zdrojov a neprenášať 
fi nančné zaťaženie na obyvateľov. 

Neopakovateľnou možnosťou sú európske fi nančné 
zdroje tzv. eurofondy a množstvo dotačných mechaniz-
mov. Tým, že pracujem v oblasti eurofondov už 12 rokov 
viem, že aktuálne začínajúce nové programové obdobie 
na roky 2021-2027 a tzv. „Plán obnovy a odolnosti“ musí 
byť pre Marianku cieľ, v rámci ktorého musí obec vyťažiť 
najviac ako sa len bude dať. A tu vidíme slabiny z po-
hľadu pripravenosti našej obce na tieto príležitosti, ktoré 
sa už nemusia opakovať. Obec nevenovala v dostatočnej 
miere čas a úsilie na činnosti, ktoré by pripravovali obec 

na čerpanie fi nančných prostriedkov z nenávratných 
zdrojov, teda zdrojov, ktoré by obec nemusela vracať. 
To je napr. príprava projektových dokumentácií na od-
kanalizovanie a napojenie na vodu pre ďalšie ulice ako 
je Poľná, Podhájska, Partizánska, Stromová, Borinská 
a ďalšie.

Ďalším problémom pre našu obec je nedostupnosť 
predškolskej a školskej výchovy pre všetky deti, ktoré 
majú záujem. Aj na tieto účely boli a budú vyčlenené 
fi nančné prostriedky z eurofondov, kde by obec partici-
povala iba 5-mi percentami z celkových výdavkov napr. 
na výstavbu, resp. rozšírenie existujúcich kapacít MŠ, 
resp. ZŠ. Taktiež v tejto oblasti neboli urobené žiadne 
kroky a napr. susedná Záhorská Bystrica projekt úspeš-
ne realizovala. Týmto spôsobom vidíme príležitosť sprí-
stupniť aj triedy pre druhý stupeň Základnej školy a vy-
budovať telocvičňu. 

Z nenávratných fi nančných zdrojov sa dajú fi nancovať 
rôzne aktivity a to nie len investičného charakteru a to 
napr. rôzne rekvalifi kačné kurzy podľa potreby cieľovej 
skupiny, kde by absolventi získali potrebné zručnosti 
a vedomosti na opätovné zapojenie sa na trh práce. 

Budeme sa pokúšať o realizáciu projektu cyklotrasy 
vrátane chodníka Marianka - Záhorská Bystrica. 

Príležitostí je veľa a treba ich neustále systematicky 
vyhľadávať a zapájať sa do všetkým výziev, kde by naša 
obec bola oprávneným žiadateľom. Pevne verím, že spo-
ločne to zvládneme a podarí sa nám posunúť Marianku 
vpred a na to potrebujeme Vašu podporu. 

Lukáš Dubovský

3.



MARIATÁL | 11

VOLEBNÝ ŠPECIÁL   /  OBEC MARIANKA

KANDIDÁT NA POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V MARIANKE

39 rokov, 
Sedmokrásková 10, Marianka, 
podnikateľ v IT, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Michal CHABADA
Ing., MSc.

Vážení susedia.
Volám sa Michal Chabada, mám 39 rokov, som otec 

3 detí a spoločne s manželkou Zuzanou sme sa do Ma-
rianky nasťahovali v roku 2016. Už v tom čase sme si 
s rodinou toto najstaršie pútnické miesto obľúbili. Páči-
la sa nám jeho história, okolitá príroda, ale aj občianska 
vybavenosť. 

Po dvoch rokoch som v posledných voľbách dostal 
Vašu dôveru, aby som využil hlavne svoje IT skúsenosti 
pre zlepšenie komunikácie obce s občanmi ako som aj 
pred voľbami sľúbil. 

Zaviedol som online vysielanie obecných zastupiteľ-
stiev, ktoré na Slovensku stále využíva len malá časť obcí. 
Obec využíva novú aplikáciu pre lepšiu informovanosť 
občanov, či ďalšie možnosti nahlásenia podnetov od ob-
čanov cez webovú aplikáciu mOBEC. 

Aktívne sa starám o obecný Facebook, kde občania 
nájdu vždy aktuálne informácie. Návštevnosť stránky sa 
za posledné volebné obdobie zvýšila na 6-tisíc návštev 
mesačne. 

Ako poslanec som podporoval svojim hlasovaním ak-
tivity z obecného rozpočtu ako napríklad vybudovanie 
nového detského ihriska, klimatizácie pre školu či zlep-
šenie separovania odpadov v obci.

Do nasledujúceho obdobia plánujem ďalej zlepšovať 
využívanie moderných technológií v obci, či už zlepše-
ním webovej stránky alebo nasadením aplikácie pre sle-
dovanie odpadov. Tiež pripravujem spustiť systém pre 
hlasovanie Obecného zastupiteľstva online. Moderné 
technológie môžu zjednodušiť ešte viac pohodlie obyva-
teľom našej obce. 

Okrem poslancovania sa aktívne starám o web a Face-
book Baziliky Marianky, kde sme cez sociálne siete po-
čas pandémie vysielali naživo sväté omše. Tiež pravidel-
ne fotografujem spoločenské akcie, ktoré sa v údolí dejú. 

V minulosti som dva roky študoval v zahraničí v Nór-
sku a Nemecku. Tam som čerpal inšpirácie popri štúdiu, 
aby som po návrate na Slovensko začal od seba zlepšovať 
život aj na Slovensku.

Kandidovať ako poslanec za SOM Slovensko sa roz-
hodol po spoločnej diskusii s mojimi ďalšími „spolubo-
jovníkmi“, ktorím tiež nie je osud Marianky ľahostajný. 
V našom tíme sú slušní a čestní kandidáti na poslancov: 
Elena Bodíková, Miroslav Kocúr, Pavol Kopačka, Alžbe-
ta Ondrušová, Rastislav Slezák, Jozef Suroviak a Ivan 
Troščák. Za starostu podporujeme Eugena Jeckela.

Sledovať náš program môžete na adrese 
www.TimPreMarianku.sk 

Michal Chabada

4.

• Medzi moje záľuby patrí šport, tu som si odbehol Beh 
starostu.

• Až v Marianke som naplno objavil čaro horského 
bicykla. Moje obľúbené sú traily Biely Kríž, Cerová 
dráha či Pozorovateľna zvierat Vydrica (na obrázku).
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39 rokov, 
Borinská 28, Marianka, 
vedúca v stavebno – obchodnej spoločnosti, 
nezávislá kandidátka

Zuzana IVÁKOVÁ 

5.
POKRAČOVANIE Z PREZENTACIE NA STAROSTU - IVÁKOVÁ 

A O KOHO SA CHCEM PRI PLNENÍ SVOJHO PROGRAMU OPRIEŤ? 
KTO JE MÔJ TÍM? 

8. Odpady a ekológia 

Odpady vnímam ako extrémne citlivú tému, vzhľa-
dom na náklady, ktorými zaťažujú vrecká občanov. Po-
platky za likvidáciu odpadov každý rok narastajú a obci 
pribúdajú nové povinnosti. 

Práve preto nesmieme vymýšľať nové a nové poplatky, 
ktorými obec občanom umelo navyšuje už beztak vyso-
ké ceny.

Aj v tomto smere musí obec v prvom rade vyjsť v ústre-
ty občanom a bez zbytočných komplikácií a nezmysel-
ných nákladov vytvárať občanom čo najprijateľnejšie 
podmienky, aby sa odpadu legálne zbavili. 

Chcem preto sfunkčniť zberný dvor tak, aby bol ob-
čanom k dispozícii vtedy, keď to potrebujú, nie kedy to 
vyhovuje obci. 

Za dôležité považujem likvidáciu čiernej skládky, ktorú 
obec zriadila v susednom katastri, nájsť vhodné miesto 
v katastri našej obce a budovať ju v súlade s legislatívou.

Chcem spolupracovať s poslancami, ktorí od vás do-
stanú mandát a s každým jedným z Vás - občanmi Ma-
rianky, ktorým záleží na našej obci a budú mať chuť po-
máhať.

Určite poteší podpora a pochvalné hlasy, ale veľmi po-
zorne budem načúvať kritikom, či majú naozaj dôvod 
na kritiku a musíme sa na niečo pozrieť a napraviť to. 

Ale chcem sa opierať aj o odborné hlasy. V sociálnych 
otázkach a pri práci so seniormi chcem určite čerpať 
zo skúseností pani Valérie Kovačičovej. Tiež bola žena 
a bola jedným z najlepších starostov Marianky a viem, 
že starí Mariančania ju majú v úcte. 

Chcem sa radiť s Marekom Vadrnom vo veciach ľud-
skosti, ale aj vzťahu obce s cirkvou.

V oblasti architektúry a urbanizmu máme v obci mno-
ho špičkových architektov. Všetci poznáte pána Jarinu, 
ktorý má v obci najviac realizácií, ale zaujímajú ma aj 
názory iných, ktorí sú úspešní aj vo svete – Kalin Cakov 
žne úspech v Londýne a prisľúbil podporu. 

V oblasti práva nám najviac asi pomohla Tatiana Pro-
kopová, špičková odborníčka, má preto moju dôveru 
a v rámci Marianky sa chcem opäť uchádzať o tú jej.

Je nespravodlivé menovať len niektorých, preto chcem 
na záver povedať, že dvere bude mať otvorené každý, kto 
bude chcieť pomôcť.

Spolu to môžeme zmeniť dňa 29.10.2022 od 7:00-
20:00.

Zuzana Iváková rod. Pírová 
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52 rokov, 
Na Tálkoch 44, Marianka, 
starosta, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Eugen JECKEL
Ing.

Vážení Mariančania,
s mnohými z Vás sa poznáme už dlho a s ďalšími z Vás 
som sa zoznámil ako poslanec zastupiteľstva od roku 
2018. V minulom roku som prerušil kariéru projek-
tového manažéra v IT fi rme a ponúkol som viesť obec 
po odstúpení predchodcu Dušana Statelova.

V doplňovacích voľbách ste ma zvolili za starostu a je 
pre mňa cťou, že Vám môžem slúžiť.

Na nasledujúce obdobie sa chcem zamerať prioritne na 
programové okruhy našej obce, ktorými sú:

• Príjemné spolunažívanie
• Zdravá Marianka
• Funkčné služby pre občanov
Mojim cieľom je, aby naša obec poskytovala obyvate-

ľom priestor pre kultivovanú a vecnú verejnú diskusiu 
a aj pokoj a súkromie. Aby bola zázemím pre spoločné 
kultúrne aktivity aj činnosť komunít a cirkvi. K hlavným 
kompetenciám obce patrí starostlivosť o deti - základné 
vzdelanie - odovzdávanie poznania, tradícií a dobrých 
príkladov. Chcem posilniť rastúcu úlohu obce pre za-
chovanie slušného života núdznym a seniorom. Veľakrát 
na to stačí podpora a susedská pomoc.

Mariánske údolie je neoddeliteľná súčasť našej obce, 
nech je aj nám priestorom pre zmierenie. Tradíciu upra-
tovania a úpravy údolia chcem rozšíriť do ulíc obce a pod-
poriť výsadbu a údržbu zelene na verejných priestran-
stvách. Pre zdravý život v obci pripravujem a získavam 
podporu pre ochranu vody aj vzduchu. Znižovanie 
objemu odpadov a ich lepšie triedenie považujte už 
za samozrejmosť. Naďalej budeme sledovať konanie 
a dohliadať na prípravu a výstavbu tunela D4 tak, aby bol 
pre Marianku prínosom a nie devastáciou.

V súčasnej krízovej situácii je výzvou udržanie funkč-
ných služieb obce pre občanov - obyvateľov. Zároveň dr-
žať férový vzájomný prístup pre stavebníkov - budúcich 
obyvateľov. V novom zastupiteľstve potrebujeme prijať 
kľúčové zmeny a doplnky územného plánu, aby rozvoj 
zostávajúcich lokalít prebehol podľa zákonov a zmlúv 
(a nie podľa dodatočných povolení). Plánovanie rozvoja 

je kompetencia obce a dôležité je vyvážené partnerstvo 
obce a investorov.

Pokračujem v stabilizovaní prevádzky existujúcej in-
fraštruktúry (voda, elektrina) a doplnení potrebnej chý-
bajúcej (voda). Mám plán aj na doriešenie tiarch minu-
losti (spory, IS, Južná cesta, nelegálna výstavba - aj tá 
na plyne). Popri základných denných službách pracujem 
na inovácii verejného osvetlenia, prevzatí správy komu-
nikácií ako predpokladu projektov na ich rekonštrukciu. 
V neposlednom rade predložím riešenie pre dôstojný 
cintorín.

Viaceré krízy vo svete, v spoločnosti a politike boli ďal-
ší impulz na založenie Strany obcí a miest - SOM Slo-
vensko, na ktoré som sa podujal s kolegami starostami 
z okolia. Všetky, podobné alebo spoločné, problémy 
majú efektívnejšie a niekedy jediné riešenie v spolupráci 
medzi obcami. So ssamosprávami, najmä susednými 
Stupavou a Záhorskou Bystricou, sme  sformovali spo-
luprácu a koordináciu s cieľom obhájiť voči štátu naše 
postavenie a fi nancovanie. Zdieľanie bude vo veľa oblas-
tiach jediný správny postup, vďaka ktorému zachováme 
funkcie a rozvoj Marianky.

Prešiel som našu obec a požiadal o pomoc - od Vás 
a pre Vás. Cieľom nebolo dostať Vaše podpisy na moju 
kandidatúru starostu, ale získať Vás občanov, ako kandi-
dátov na poslancov. Ďakujem za tipy, odporučenia a som 
rád, že sa medzi Vami našli takí, ktorým na obci záleží 
tak, že sa podujali kandidovať.

Spoluprácu ľudí (vďaka nej civilizovaná spoločnosť 
vznikla a existuje) v obci potrebujeme preniesť cez na-
šich zástupcov aj do rozhodovania. Spolupráca v tíme je 
účinnejšia, máme viac informácií a pohľadov. Úlohy si 
vieme rozdeliť. Je veľmi dôležitá na presadenie potrebné-
ho rozvoja aj na zastavenie nezmyslov, lebo individuálne 
je ťažko niečo dosiahnuť.

Sme Tím pre Marianku 
https://www.timpremarianku.sk/

Eugen Jeckel

6.
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53 rokov, 
Budovateľská 26, Marianka, 
súdny znalec, 
nezávislý kandidát

Peter JELAČIČ
Ing.

V týchto komunálnych voľbách sa uchádzam o post 
poslanca do obecného zastupiteľstva.

Poslancom v obecnom zastupiteľstve v Marianke som 
druhé volebné obdobie. Za tento čas som spoznal bliž-
šie veci, ktoré súvisia so životom obce, jej organizáciou, 
s fi nancovaním, rozvojom a budovaním. Vnímam aj veľa 
negatívnych stránok, že v obci sa presadzujú osobné zá-
ujmy nad záujmami verejnými.

Nie je mi jedno, ako sa narába s verejnými fi nanciam. 
Na čo sa majú použiť peniaze obce je vecou verejného 
záujmu a prospechu. Pri investíciách, ktoré som presa-
dzoval a presadzujem, vždy argumentujem ich význa-
mom pre obec, odhliadnuc od osobných záujmov. Klien-
telizmus a osobný prospech sú pre mňa v neprijateľné.

Zaujíma ma vývoj súdneho sporu obce s advokátskou 
kanceláriou bývalého starostu Juriku (AKJK). Pravidel-
ne som chodieval a chodievam na pojednávania v tejto 
veci. Obec musí tento spor vyhrať. Inak bude mať veľké 
fi nančné problémy. Finančné nároky AKJK považujem 
za neoprávnené a prehnané. V tomto spore veľa urobila 
právnička Táňa Prokopová, ktorá je z Marianky. A bola 
nepochopiteľne vymenená za iné právne zastúpenie.

Podarilo sa mi zastaviť masívnu výstavbu dvoj a troj-
domov spolu viac ako 52 stavieb na Kracinách. 

Pravidelne som interpeloval starostu s vecami, ktoré 
som považoval za potrebné napraviť, opraviť či urobiť. 
Boli to veci, ktoré určite neboli komplikované. Napríklad 
z hľadiska bezpečnosti na cestách, vo veciach životného 
prostredia, sociálnej pomoci seniorom. 

Pre starých obyvateľov sa toho v Marianke veľa neuro-
bilo. A to sú tí, ktorí sú v súčasnej dobe veľmi zraniteľní. 
Tu vidím priestor kde sa obec musí angažovať a pomá-
hať.

Snažil som sa prispieť k tomu, aby nebolo tak kom-
plikované triedenie odpadu z hľadiska administratívy 
a výpočtu poplatkov. Uvedené treba zjednodušiť. Obec 
musí zlikvidovať čiernu skládku zeleného odpadu, ktorú 
vytvorila v katastri Stupavy. Obec musí vybudovať riad-
ny zberný dvor aj s priestorom pre zelený odpad.

Tu sú niektoré investície, ktoré som ako poslanec 
schválil :

• výmena uličného osvetlenia za úsporné LED 
 osvetlenie (ešte nezrealizované)

• vypracovanie projektových dokumentácií 
 na kanalizáciu a vodovod na uliciach, kde ešte 
 stále chýbajú (ešte nezrealizované)

• oprava obecnej infraštruktúry.
• zakúpenie defi brilátorov
• rekonštrukcia Bystrickej ulice
• spolufi nancovanie multifunkčného ihriska ako 

 aj priľahlého detského ihriska
• spolufi nancovanie kamerového systému v obci
• vysporiadanie vodovodu na Borinskej ul. s fi rmou 

 Staveko. (ešte ho treba zfunkčniť)
• výstavba verejného vodovodu na parkovisku 

 na Karpatskej ulici vo výstavbe.

Podporím každú investíciu a fi nancovanie, kde bude 
jednoznačný úžitok pre obec a jej ľudí. Marianka patrí 
všetkým jej obyvateľom a nie len niektorým vyvoleným. 

Viem, že mnohí z Vás sa už na veľa vecí okolo nás 
nemôžu pozerať. Marianka musí znovu patriť ľuďom, 
čo v nej žijú. Preto som presvedčený, že vo voľbách si 
vyberiete ľudí, ktorí to budú vedieť zrealizovať a zabez-
pečiť. A ja chcem patriť znovu k zvoleným poslancom.

Nie je mi jedno, čo sa s Mariankou deje. Marianka po-
trebuje reštart, aby sa stala miestom, kde sa oplatí žiť, 
bývať a tešiť sa z nej.

Vo voľbách na funkciu starostu podporím Zuzku Ivá-
kovú rod. Pírovú. Ako mladý človek pozná Marianku, 
pozná jej potreby, problémy, ale aj to, čo by tu ľudí pote-
šilo a viac spojilo. Zuzka je zárukou, že obec sa pod jej 
vedením pohne dopredu. O tom som pevne presvedče-
ný. Preto na túto funkciu budem voliť Zuzku.

Poďme vrátiť Marianku späť všetkým Mariančanom, 
mladým, starým, jednoducho všetkým, ktorí v nej žijú.

Zmenu môžeme urobiť spolu už v sobotu, 29.10.2022. 
Príďte prosím podporiť túto zmenu tým, že prídete voliť.

Peter Jelačič

7.
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53 rokov, 
Pod Mlynom 4, Marianka, 
pedagóg, manažér, 
Progresívne Slovensko

Miroslav KOCÚR
Dr., PhD.

Som pedagóg, manažér a angažovaný občan, zakla-
dajúci člen Progresívneho Slovenska.

Mám 53 rokov a profesionálne sa venujem od roku 
1995 vzdelávaniu. Pôsobil som ako učiteľ na rôznych 
stupňoch škôl od základnej školy až po univerzity. 

Mám vysokoškolské vzdelanie, bol som spoluzakla-
dateľom a riaditeľom bilingválneho gymnázia a praco-
val som ako projektový manažér v neformálnom vzde-
lávaní, fi remnom aj v neziskovom sektore. Svoju prácu 
a témy spojené so vzdelávaním, výchovou a spoločen-
ským dianím refl ektujem v textoch na blogoch, denní-
kových komentároch, printových a elektronických mé-
diách či publicistických príspevkoch a knihách. 

Od roku 2012 bývame s manželkou a dvoma dcérami 
v Marianke. Do života obce som sa po rokoch pozorova-
nia rozhodol zapojiť ako poslanec obecného zastupiteľ-
stva. Uchádzam sa o vaše hlasy, aby som prispel v našej 
obci k budovaniu porozumenia a spolupráce, k jej trans-
parentnému spravovaniu, hľadaniu zelených riešení pre 
život tradičnej obce v modernej dobe a v lepšej vzájom-
nej spolupráci. Zmysel mojej kandidatúry za poslanca 
obecného zastupiteľstva vidím vo vzájomnej spoluprá-

ci zvolených zástupcov a starostu. Zdá sa mi, že obec-
né zastupiteľstvo potrebuje pre svoju prácu nových ľudí 
a nové podnety. Dá sa to robiť aj inak ako doteraz.

Chcem prispieť k tomu, aby malebná Marianka bola 
príjemnou pútnickou obcou vďaka tradíciám, ale aj vďa-
ka otvorenosti a dobrote ľudí, ktorí ju tvoria. 

Susedské spolužitie a priateľská samospráva sú spojené 
nádoby, a treba sa o ne neustále snažiť v škole, cez kul-
túrne a spoločenské stretnutia, dobré hospodárenie. Tre-
ba využívať a vytvárať príležitosti pre vzájomné stretnu-
tia a spoznávanie. Ľudia musia však spolupracovať a aj 
ako člen PS chcem spolupracovať na všetkom, čo treba 
v našej obci robiť lepšie. 

Preto si cením pozvanie k spolupráci s Tímom pre 
Marianku a za starostu podporujem Eugena Jeckela. 
O jeho ľudských a riadiacich kvalitách som sa neraz 
osobne presvedčil. Jednotlivec môže veľa zmeniť, nedo-
káže to však sám. Chceme konštruktívnou spoluprácou 
starostu a obecného zastupiteľstva našej obci pomôcť. 
Mám so spoluprácou rôznych ľudí osobné aj pracovné 
skúsenosti a verím, že sa to dá. 

Miro Kocúr
(www.timpremarianku.sk).

8.
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26 rokov, 
Karpatská 125, Marianka, 
produktový aplikačný inžinier, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Pavol KOPAČKA
Ing.

Vážení susedia.

V Marianke žijem od roku 1997, do diania v obci som 
sa rozhodol zapojiť po udalostiach posledných rokov, 
ktoré v niečom obec posunuli, ale taktiež vytvorili nové 
výzvy a problémy, s ktorých riešením by som chcel po-
môcť svojím konštruktívnym prístupom a uváženými 
rozhodnutiami na základe relevantných informácií, 
a nie na základe emócií. 

V Marianke som prežil skoro celý svoj život. Za tento 
čas som si vybudoval vzťah k našej obci. Marianka mi 
dala priestor na realizáciu, vznik priateľstiev a množ-
stva zážitkov. Preto by som aj ja chcel prispieť k rozvo-
ju tohto, pre mňa podstatného miesta. V rámci môjho 
štúdia na Strojníckej fakulte STU som sa začal zaujímať 
o obnoviteľné zdroje energie a alternatívne spôsoby lik-
vidácie odpadu, ktoré by mohli nájsť uplatnenie aj u nás 
v Marianke. Doposiaľ som sa do diania zapájal cez účasť 
vo volebnej komisii a výpomocou na akciách organizo-
vaných v našej obci. Do budúcna by som sa chcel podie-
ľať na organizácií kultúrnych a voľnočasových aktivít pre 
mladých ľudí. Takisto si myslím, že v poslednom čase 
sa vzťahy medzi ľuďmi v našej obci vyostrujú, a preto 
by som chcel cez spoločné stretnutia ľudí nasmerovať 
ku spoločnému dialógu, aby sme sa vzájomne inšpiro-
vali, akým spôsobom by sa naša obec mohla zlepšovať, 

a tiež akým spôsobom pristupovať k riešeniu problémov. 
Marianka by sa nemala rozdeľovať na staro-Marianča-
nov a novo-Mariančanov, preto chcem počúvať a spájať 
všetkých spoluobčanov, a tak tvoriť lepšiu Marianku pre 
všetkých. A to sa týka aj podpory návrhov bez ohľadu 
na to, kto ho navrhol, ale skôr ako môže daný návrh 
našej obci pomôcť. Tiež by som chcel napomôcť rieše-
niu problému s divou zverou, ktorá sa podieľa na ničení 
verejných priestranstiev, súkromných záhrad a ohrozu-
je dopravu pri vstupe do Marianky. Do riešenia tohto 
problému by som chcel zahrnúť aj susedné obce, ktoré 
potrebujeme na systematické riešenie problému.

Ako kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva 
som odhodlaný pracovať na riešení týchto a iných prob-
lémov našej obce, ktoré sa v budúcnosti môžu vyskytnúť. 
Aj z tohto dôvodu kandidujem s podobne zmýšľajúcimi 
ľuďmi v rámci Tímu pre Marianku s podporou strany 
obcí a miest SOM Slovensko. Na post starostu podporu-
jem pána Eugena Jeckela. Všetky podrobnosti budú tiež 
dostupné na webovej stránke Timu pre Marianku.

Vopred ďakujem za prejavenú dôveru.

Pavol Kopačka 
www.timpremarianku.sk

9.
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51 rokov, 
Karpatská 107, Marianka, 
podnikateľ, herec, moderátor, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, Demokratická únia Slovenska, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

Juraj LÍM

Vážení Mariančania - milí susedia, 
som vyštudovaný herec, neskôr moderátor, novinár, vy-
davateľ, pohyboval som sa roky v mediálnej oblasti. Pre-
ferujem najmä verbálnu komunikáciu. Na tejto platfor-
me sa musím vyjadriť, obmedzený rozsahom, písomne.

Základné info úzko súvisí s mojou kandidatúrou. Nie 
som rodák, som prisťahovalec (1999). Nefalšovaným 
Mariančanom som už 22 r., od prvého dňa ako som ten-
to nádherný kus sveta uvidel. Unikát za humnami veľko-
mesta nakoniec razantne zmenil môj ďalší život v medi-
álnej kariére a to reštartom v novej oblasti. Mnohí viete 
že podnikám v našej obci v oblasti hotel/gastro. Hoc je 
Marianka za rohom, pre mnoho ľudí, i Bratislavčanov, 
zostáva často neobjavená (môj prípad). Naše slovenské 
Lurdy sú žiaľ popoluškou v tieni hl. mesta. Chcem to 
zmeniť.

Ak uspejem a budem zastupovať vaše práva a záujmy 
ako poslanec OZ, mienim sa venovať (najmä) nižšie 
uvedeným témam. Využijem svoje znalosti, skúsenosti, 
vedomosti, kontakty, zrnko talentu a prispejem k ich 
úspešnému/efektívnemu realizovaniu. Je nemožným ob-
siahnuť to na pár riadkoch, no skúsim čo-to načrtnúť:

ROZVOJ TURISTICKÉHOHO RUCHU
Marianka svoj unikátny turistický potenciál žiaľ skoro 

vôbec nevyužíva. Sme najstaršie pútnické miesto v SR 
(častá veta) a to je všetko. Pri rozhovoroch s klientami 
začíname od nuly, väčšina hostí netuší kde je. Musíme 
investovať do propagácie! Aby nedošlo k omylu, nikto 
nechce robiť z Marianky kolotoče. Nevymýšľajme koleso, 
inšpirujme sa historicky a kultúrne bohatými oblasťami 
typu Český Krumlov, poľská Czestochowa, či rakúsky 
Mariazell. Marketing musí začať dávno pred príchodom 
návštevníka. Už na webe. Zokruhovať historické trasy, 
preniesť ich do máp/aplikácii, do info-tabúľ na uzlových 
bodoch. Otvorme ofi ciálne info-centrum s riadnou PR 
podporou, prístupné 7/365 min. v ENG/D/RU jazykoch. 
Apropos, niekoľko rokov túto službu suplujeme u nás. 
Pri popularizácii Marianky iniciujme novú spoluprácu 
s BSK, pohraničím, farnosťami, so štátom... 

DOPRAVA 
Vyššie uvedené súvisí i s témou dopravy. Marianka 

stratou priameho BUS linkového spojenia s BA veľa 
stratila. Nové spojenia nefungujú dobre, prípadne vôbec. 
37-ka prosto chýba. Nielen domácim, ale najmä domá-
cim! Jej opätovné zavedenie je pre mňa výzvou. Súčasné 
autobusové by-pass sú barličkou, ale nechceme predsa 
krívať. Absencia 37-ky skomplikovala život v Marianke 
na vstupe či výstupe. Domácim i návštevníkom. Viem, 
riešenie nestojí 1€. Avšak nepríde samo. Urobím všetko 
pre to, aby sa rozumné riešenie našlo a aby sa 37-ka vrá-
tila. Som presvedčený, že pri kvalitnom dopravnom spo-
jení bude fungovať nielen cestovný ruch, ale i alternatívy 
športového vyžitia, či klasické návštevy seniorov v tomto 
čarovnom prostredí a pod.

ODPADY A ENVIROMENT
Roky som sa pohyboval v problematike ochrany ži-

votného prostredia, trvalého udržateľného rozvoja, en-
viro-manažmentu... (MFF Ekotopfi lm). Problematika 
ktorá úzko súvisí práve s témou odpadov. My máme 
pomerne nešťastný model zberu a separácie odpadu. 
Možno nie je priam demotivačný, určite však nie je 
motivačný. Nahraďme ho moderným, jednoduchším 
a osvedčeným modelom, ktorý inde funguje. Nemôže 
byť napr. výsledkom nedávnej zmeny v logistike vývozov 
stav, že smetiaky smrdia 2 týždne pred domom a červíky 
sa na nás smejú. Sme v EÚ, píše 21. storočie. 

Marianka má mnoho rán z nedávnej minulosti. Nemô-
žem a nechcem nad nimi mávnuť rukou. Buďme dôsled-
ní vo vyvodzovaní dôsledkov. Vrátane trestnoprávnych. 
Minulosť zmeniť neviem, na prítomnosti pracujem a po-
zerám najmä do budúcnosti. Tú meniť môžem a chcem. 
Som presvedčený, že pri eliminácii mnohoročných spo-
rov v Marianke, by veľmi pomohol vyšší výskyt ženské-
ho fenoménu medzi poslancami, ale možno i obmena 
pohlavia na poste starostu!

Ďakujem za váš čas i za vašu 
prípadnú dôveru pri voľbách.

10.
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62 rokov, 
Karpatská 52, Marianka, 
dôchodkyňa, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Alžbeta ONDRUŠOVÁ
Ing.

Volám sa Alžbeta Ondrušová, mám 62 rokov, som 
vydatá a máme spolu s manželom šesť detí a tri vnúčatá. 
Venujem sa dlhodobo záhradnej architektúre, ekologic-
kým aktivitám a ich realizácii.

V Marianke bývame už takmer 26 rokov. Dlhodobo 
s manželom pracujeme na ochrane nášho údolia, tvor-
be a obnove parkov či výsadbe stromov, napr.: Exercičná 
záhrada, Fit park, okolie sv. studne, ihrisko pri škole, vý-
sadba svahu na Karpatskej ulici a mnohé iné.

Dlhé roky sme spájali ľudí, ktorí sa do Marianky pri-
sťahovali, aby tu našli nový domov či priateľov. O to viac 
nám záleží aj na tých, ktorí sa tu narodili a vytvárali celú 
históriu vzťahov a spolužitia.

Marianka je každý rok väčšia a krajšia - to musí uznať 
každý, kto tu býva odmalička, či ten, kto tu býva krat-
šiu dobu. Nasťahovali sme sa sem ešte v období, keď 
na našej ulici nebola voda ani kanalizácia, každú chvíľu 
vypadávala elektrina. Do miestnej školy chodili naše dve 
posledné deti s malým počtom žiakov. Dnes sú všet-
ky triedy preplnené a je potrebné uvažovať o nových 
priestoroch pre naše nové generácie. 

Každý rok pribúdali nové stavby, vodovod, kanalizá-
cia, potom lepšie elektrické rozvody a dnes zapájame 
optické káble. Každá takáto nová vymoženosť nám dáva 

pocit lepšieho bývania! Je to iba to, čo zlepšuje kvalitu 
bývania? Áno, zlepšuje, ale o to viac sa musíme snažiť 
vytvárať dobré vzťahy, spolupracovať a mať k sebe vzá-
jomnú úctu!

Mojím záujmom je zlepšiť sociálne podmienky, dbať 
o to, aby aj ľudia so zdravotným znevýhodnením mali 
lepší prístup a podporu obce. Ďalším mojím cieľom je 
ochrana vodných zdrojov, životného prostredia, okoli-
tých lesov a nevyužívanej pôdy. Budem podporovať ak-
tivity v oblasti ekologických zásahov pre ochranu pôdy 
vody a vodných zdrojov.

 Záleží mi na tom, aby obecný športový areál bol viac 
využívaný pre rôznorodejšie športové a kultúrno-spo-
ločenské aktivity. A v neposlednom rade na tom, aby 
v našej dedine vyrástli aj nové komunity, aby sa tu dalo 
kvalitne spolupracovať a budovať tak pre obyvateľov lep-
ší domov vo všetkých oblastiach.

A to sa inak nedá iba kvalitnou spoluprácou ľudí 
v dobrom tíme, ktorému na Marianke záleží! Patrím 
k skupine kandidátov z Tímu pre Marianku a na starostu 
podporujem pána Eugena Jeckela.

Alžbeta Ondrušová
www.timpremarianku.sk

11.
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42 rokov, 
Lipová 85, Marianka, 
SZČO, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Rastislav SLEZÁK

Vážení susedia.

Mám 42 rokov, som živnostník, podnikám, pracujem 
ako kameraman - špeciálna kamerová pohyblivá tech-
nika, v medzinárodných koprodukciách, spolupodieľal 
sa na významných projektoch a kinematografi ckých die-
lach renomovaných režisérov. Bývam 5 rokov v Marian-
ke, na Lipovej ulici, so synom a manželkou. 

„Marianka je najkrajšie miesto na zemi, je to domov“. 
To zvykne hovoriť moja žena a ja sa vždy pousmejem, 
pretože keď sme hľadali dom v okolí Bratislavy, po ob-
hliadke prvého domu sme odchádzali so slovami, „tak 
sem určite nie“. Boli sme na obhliadke trojdomov natla-
čených na lúke, známych neskôr aj zo súdnych sporov. 

Po čase sme sa predsa len vrátili a našli domov na Li-
povej ulici, kde sme spoznali úžasnú komunitu susedov 
a spolupatričnosť, postupne sme objavovali neskutočné 
krásy a pohodu tohto miesta pod lesom, so Svätým Údo-
lím ako jeho srdcom. 

Naše dojmy začali narúšať postupne sa vynárajúce 
kauzy, väčšina ktorých je veľmi nešťastne komunikova-
ná na sociálnych sieťach. Kvalitnejšia občianska vybave-
nosť a nepostačujúce služby pre masívne sa rozrastajúcu 
obec, devastovanie lesa a nelegálne skládky sú len vrcho-
lom ľadovca. Je mi nesmierne ľúto, že taká čarovná obec, 
známa ako pútnické miesto, je ničená developerskými 
kauzami namiesto zveľaďovania infraštruktúry a rieše-
nia dlhodobých problémov obyvateľov. 

Ako poslanec by som sa rád zameral na skvalitnenie 
komunikácie verejných vecí medzi občanmi a vedením 
obce, mojou doménou ale zostáva práca na stratégii 
rozvoja obce, najmä ekologických projektoch a ochrane 
prírody v Marianke. Verím, že so skupinou kandidátov 
na poslancov z Tímu pre Marianku a so starostom Euge-
nom Jeckelom sa nám to podarí.

Rastislav Slezák
www.timpremarianku.sk

12.
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46 rokov, 
Na Tálkoch 45, Marianka, 
riaditeľ obchodnej spoločnosti, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Jozef SUROVIAK
Ing.

Od roku 2009 žijem s rodinou v Marianke na Tálkoch. 
Zažil som tu viacerých starostov a obecných zastupiteľ-
stiev. Obec prosperovala, vtedy keď zástupcovia obyva-
teľov spolupracovali. Pevne verím, že svojim prípadným 
zvolením prispejem k upokojeniu situácie v Obci.

Nie je otázka koľko malých alebo veľkých problémov je 
potrebné vyriešiť. Musíme vyriešiť jeden jediný problém 
– musíme zastaviť rozdelenie občanov obce a nahradiť 
ho vierou, vierou v krajšiu Marianku.

Skúsenosti s vedením projektov súkromnej spoločnos-
ti, komunikáciou s ľuďmi a hľadaním kompromisov by 
som chcel využiť ako poslanec obecného zastupiteľstva 
a tak prispieť k rozvoju obce.

Zvolenému starostovi ponúknem znalosti v oblasti sta-
vebníctva, verejného obstarávania a riadenia tímov ľudí 
pre kvalitnejšie plánovanie a realizáciu infraštruktúr-
nych projektov v obci.

Za dôležité považujem partnerstvo verejného a súk-
romného sektora a ich spolupodieľanie sa na fungovaní 
obce. Cieleným vyhľadávaním možností takéhoto part-
nerstva chcem prispieť k zlepšeniu viacerých oblastí ži-
vota v obci (kultúra, doprava, šport).

Podporujem skupinu kandidátov z Tímu pre Marian-
ku a starostu Eugena Jeckela.

Jozef Suroviak
www.timpremarianku.sk

13.
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48 rokov, 
Vŕbová 9, Marianka, 
konzultant, 
nezávislý kandidát

Maroš SÝKORA

V Marianke bývam asi 15 rokov, posledné 4 roky som 
bol poslancom obecného zastupiteľstva. Pred 4 rokmi 
som mal k Marianke vzťah ako mnohí z ,,nových Ma-
riančanov“ – snažil som sa mať pekný dom, okolie, tešil 
som sa že bývame na dedine s dobrou energiou z pútnic-
kého miesta. O dianie v obci som sa nezaujímal. Nahá-
ňal som ,,kariéru“, snažil sa zarobiť na hypotéku, lízingy, 
šeky, zabezpečiť rodinu...

Prišiel som však do veku, kedy muž pribrzdí a začne 
prehodnocovať. Začne sa zaujímať o veci, ktoré majú 
väčšiu cenu ako kariéra a peniaze... Čo tu po nás ostane? 
Veril som a vlastne stále verím, že keď chceme žiť v lep-
šej krajine, musíme začať vo svojom okolí, vo svojej ko-
munite, obci... A že keď si to tak povedia všetci, že bude 
lepšie celé Slovensko. 

Keď som uspel vo voľbách, išiel som do práce poslanca 
s plnou energiou – možno si pamätáte:
• Obnovil tradíciu hodov v Marianke, 
• Organizoval dva reprezentačné plesy
• Maškarnú veselicu
• Stavanie mája
• MDD
• Jánske ohne
• Čítanie deťom 
• Mikuláša...

Snažil som sa, aby sa komunita v Marianke spájala 
a nedelila sa na ,,starých“ a ,,nových“ Mariančanov. 

Veril, že sa pozbierame partia poslancov a slušný sta-
rosta a budeme riešiť potreby Marianky. Bohužiaľ, aj keď 
neskôr, otvorili sa mi oči. Opäť sa do funkcií dostali ľu-
dia, ktorým išlo predovšetkým o ich vlastný prospech 
a prospech ich kamarátov. Potreby obce a občanov sa 
ocitli na druhej koľaji. 

Počas 4 rokov ako poslanec som sa veľa naučil. Od ob-
čanov, ale najmä o fungovaní a skôr nefungovaní obce.

Ako bývalý novinár som sa na to nevedel a neviem 
pozerať. Preto som sa snažil upozorňovať na aroganciu 
moci, na kšeft y a podrazy, ktoré sa realizovali, alebo 
chystali za obecné peniaze. Niektorým sa podarilo za-

brániť, niektorým nie. Ale je dôležité, aby sa o nich ve-
delo a nedali sa robiť potíchučky poza chrbát občanom, 
ako sa diali doteraz. 

Verím, že toto odkrývanie veci nebolo zbytočné. 
Že pomohlo otvoriť oči a že v nasledujúcom období dôj-
de k a že obec konečne povedie starosta, ktorý nebude 
mať developerské záujmy, nebude si za obecné chcieť 
zvyšovať svoj komfort a ani naňho nebudú naviazaní pa-
raziti okolo spriaznenej advokátskej kancelárie, či neja-
kého iného spolku. 

Nie som Hasoňovec, nie som Jurikovec, nie som Fut-
balista, nie som v zbore, nemám developerské plány, ne-
potrebujem cestu za obecné k svojim pozemkom. Nepo-
trebujem v obci robiť kšeft y, ani kšeft íky. Preto nebudem 
rozmýšľať, či to rozhodnutie je dobré pre Hasoňa, Juriku. 
Statelova, cirkev, či z toho alebo hentoho rozhodnutia 
niečo budem mať...

Budem zvažovať jediné - „Čo to prinesie Marianke, 
Mariančanom?“

Pred rokmi som písal, že byť len kritikom a všetko kri-
tizovať je veľmi ľahké a že chcem viac. Že chcem hľa-
dať riešenia, byť v spojení s voličmi, s múdrymi ľuďmi 
a chcem prichádzať s návrhmi ,,Starosta, kolegovia, 
poďme robiť toto a toto, tento problém poďme riešiť tak 
a tak...“

Mýlil som sa. Vôbec to nie je ľahké a pocítil som za to 
množstvo útokov, aj pokusy o primitívnu tupú pomstu. 

Ale to, že chcem viac mi ostalo. Stále chcem, aby 
Marianka mala slušného starostu/starostku s ktorým 
konečne bude mať zmysel povedať si ,,Starosta, kole-
govia, poďme robiť toto a toto, tento problém poďme 
riešiť tak a tak...“

14.
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45 rokov, 
Budovateľská 10 A, Marianka,  
fi nancial analyst, 
nezávislá kandidátka

Darina ŠABÍKOVÁ
RNDr.

KTO SOM? 
Obyvateľkou Marianky som síce len 4 roky, ale Ma-

rianka mi prirástla k srdcu, ako keby som tu žila celý ži-
vot. Som mama 2 detí - dvojičiek, ktoré tu vychodili zák-
ladnú školu. Mám vyštudovanú Prírodovedeckú fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Geografi a 
a kartografi a. Pracovala som 15 rokov v cestovnom ruchu 
ako destinačná a produktová manažérka. Momentálne 
pôsobím ako fi nancial analyst v nadnárodnej korporát-
nej spoločnosti. Ako je o mne známe, som komunikatív-
na, aktívna a mám organizačné schopnosti. Venujem sa 
športu, rada cestujem a hlavne uprednostňujem prácu 
s ľuďmi.

Počas mojich rokov v Marianke som sa s rodinou ak-
tívne zapájala do nasledovných aktivít:

• obecná brigáda 

• športové bežecké podujatie Mariatálsky štvanec 

• kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa detí a ďaľšie 
 kultúrne podujatia v našej obci

• ako dobrovoľníčka pomáham Charite v Marianke 
 so zberom oblečenia pre našich sociálne slabších 
 obyvateľov obce

• aktívne sa zapájam aj do zbierky pre pomoc 
 Ukrajine 

PREČO KANDIDUJEM?
Mojim cieľom je rozvíjať blaho v našej obci a predo-

všetkým pomáhať jej obyvateľom. Vytvárať a rozvíjať 
vhodné miesto pre terajšie aj budúce generácie. Budem 
kandidátkou pre všetkých obyvateľov obce - tí sú pred-
sa jej neoddeliteľnou súčasťou, ktorá ju pomáha posúvať 
ďalej a vytvára v nej hodnoty.

MOJE CIELE:
• Byť hlasom obyvateľov, komunikovať a presadiť 

 naše potreby pred poslancami a starostom obce.
• Dokončenie projektu pitnej vody pre všetkých 

 obyvateľov obce Marianka.
• Vytvorenie 5. ročníka v Základnej škole Marianka 

 a vytvorenie podmienok pre zriadenie 2. stupňa 
 v našej škole, vybudovanie úzkej spolupráce 
 so Základnou školou v Záhorskej Bystrici.

• Vytvorenie vhodného prostredia 
 pre Mariatálskych seniorov na ich stretávanie 
 a rozvíjanie ich spoločných aktivít a koníčkov.

• Podpora stretávok rodičov na rodičovskej 
 dovolenke v našich obecných priestoroch.

• Rozvíjať spoločenské, kultúrne a športové akcie 
 v našej obci.

• Efektívne využívať eurofondy na projekty, 
 ako napr. zlepšenie cestnej siete, parkovísk a pod.

Vážení obyvatelia Marianky, verím, že spoločnými si-
lami a aj s Vašou podporou sa nám podarí zlepšiť život 
v našej obci a byť hrdí na naše dosiahnuté výsledky!

Ďakujem Vám za Vašu podporu a každý Váš hlas! 

15.
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58 rokov, 
Borinská 552, Marianka, 
dôchodkyňa, 
nezávislá kandidátka

Ivica ŠVERČIČOVÁ

Volám sa Ivica Šverčičová Mnohí ma nepoznáte,ale 
mnohí áno.

Som rodáčka z Marianky.
Moja mama Helena Neradovičová rodená Janatová sa 

tu narodila a môj otec Štefan Neradovič je rodákom zo 
Záhorskéj Bystrice.

Žila som tu s rodičmi do svojich 5 rokov.Prežila som 
tu nádherné detstvo u mojich starých rodičov, na čo 
mi zostali krásne spomienky.Celý život som volné dni 
a prázdniny trávila tu na chalupe s rodičmi a Marianka 
mi natoľko prirástla k srdcu , že som sa rozhodla sem 
presťahovať natrvalo. Bývam tu už piaty rok. 

Pre našu obec môžem ponúknuť svoje skúsenosti a or-
ganizačné schopnosti, získané pri vykonávaní spravova-
nia 48 bytov v Bratislave.

Mojou snahou bolo vždy zabezpečiť len to najlepšie 
pre obyvateľov domu.

A o to isté sa budem snažiť aj ako poslankyňa v našej 
obci.

Bola by som rada , ak by občania Marianky, boli vždy 
dostatočne,pravdivo v plnom rozsahu, informovaní o 
všetkom čo sa v obci deje, 

Všetci vieme že Marianka má nespočet problémov, 
ale predpokladám že so skupinou rovnako zmýšlajúcich 
ľudí, ktorým na Marianke naozaj záleží,sa dá dostiahnuť 
mnohé.

Rada budem spolupracovať s každým,kto príde za 
mnou s nápadom ako zlepšiťkvalitu života v obci a jej 
fungovanie ,či to bude poslanec ,starosta alebo občan, ak 
to bude na prospech obce.

Ak získam vašu dôveru, budem sa vždy snažiť urobiť 
pre Marianku a pre vás všetkých, všetko čo sa dá, aby 
naša 645 ročná obec Marianka bola zase miestom , kam 
budú radi chodiť turisti a ľudia v nej budú mať pekný, 
šťasný a spokojný život.

Mojim zámerom je:

• Nakoľko som dôchodca,táto oblasť je mi  blízka.
 Poznám v obci veľa dôchodcov.
• Budem sa snažiť, aby obec prejavovala väčší 
 záujem o starích ,slabích a ZŤP po celý rok.
 (aj nedotiahnuté veci už od r. 2015)
• Podporím projekty prospešné pre obec a jej 
 obyvateľov, tak aby majetok obce nebol 
 zneužívaný.
• Podporím projekty a investičné zámery 
 na budovanie vodovodv a kanalizacie nielen 
 v Starej či Novej Marianke, ale aj v zahradkárskych 
 osadách.(Všetci majú nárok na vodu).

Veľmi mi záleží na budovaní obce, miesta kde žijem 
a preto sa uchádzam o post poslanca.

Spolu to dokážeme.

Za Vašu dôveru a hlas vopred ďakujem.

Šverčičová Ivica

16.
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45 rokov, 
Púpavová 14, Marianka, 
informatik, 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO

Ivan TROŠČÁK

Vážení susedia.

Môj príbeh je veľmi podobný väčšine z marianskych 
novoprišielcov. Ako bývalý Bratislavčan, moje spoluna-
žívanie s Mariankou by sa dalo začať datovať od roku 
2008, kedy som sa, ako sa hovorí, po zrelej úvahe roz-
hodol kúpiť tu pozemok. Dovtedy som túto útulnú, pod-
karpatskú dedinu, hneď za Bratislavou, poznal len ako 
miesto mojich potuliek, či už turistických alebo cyklis-
tických. Marianske sv. údolie je niečo jedinečné a hodné 
pozornosti viac ako je tomu v súčasnosti. 

Ale vráťme sa spať do roku 2008. Kúpil som teda po-
zemok v spodnej časti Marianky. Môj prvý a myslím si, 
že aj posledný - čo na tom, že cesta nebola dokončená, 
že lampy síce boli, ale nesvietili. Kanalizačné poklopy 
na ulici mohol vidieť každý, avšak rúry nikde neústili, 
nemali ani správny spád a podobne. To som nevedel, 
že celé „dotiahnutie“ nám na ulici bude trvať ešte ďalších 
5 rokov a stáť nemálo úsilia a fi nancií. Ako som sa do-
zvedel neskôr, vyzerá, že toto je bežný prípad v Marian-
ke a ešte som v podstate mal šťastie, že mi dom nestojí 
na plyne a že je v dolnej časti, kde voda aj tečie. 

Počas týchto 5tich a aj nasledujúcich rokov som ne-
vedel pochopiť, prečo obec fungovala tak, že nie každý 
sa može pripojiť na vodu a kanalizáciu, že nie všade je 
slušná cesta s verejným osvetlením a podľa možnosti aj 
s chodníkom. Veď predsa zákon o obecnom zriadení ho-
vorí jasne. 

Lenže nič nie je len čierne alebo biele. A v Marianke to 
platí dvojnásobne. Ale, pochopil som aj, že je to tu hlav-
ne o komunikácii, hľadaní riešení, niekedy aj alternatív-
nych, ktoré na prvý pohľad môžu byť komplikovanejšie 
a drahšie, ale na konci sa to oplatí. Práve preto je dôleži-
té dodržiavanie pravidiel, územného plánu a dlhodobo 
plánovaný rozvoj pod kontrolou obce.

Veľa vecí sa dá zmeniť, ťažoby z minulosti však treba 
vyriešiť a ako sa hovorí zhodiť zo stola, aj keď, možno, 
to obec bude stáť fi nančné prostriedky. Niekedy je lepšie 
sa dohodnúť, možno aj na kompromise, ako sa škriepiť 
a súdiť do konca života. Potom sa zbytočne míňajú pro-
striedky, ktoré by inde mohli pomôcť. Cieľom by mal byť 
rozvoj, nie stagnácia.

Verím, že táto obec potrebuje lepšiu komunikáciu 
a vzájomný rešpekt. Skúsme pracovať, na zlepšení vecí 
verejných, spoločne. Aj keď možno nebudú vyriešené 
za rok, či 2, ale toto sú veci, kde by mala byť zhoda všet-
kých obyvateľov Marianky. Táto práca sa dá robiť efek-
tívne len v tíme ľudí s podobným zmýšľaním a podob-
nými hodnotami a som rád, že viacerí takíto kandidujú 
na poslancov – Tím pre Marianku a patrí k nim aj sta-
rosta Eugen Jeckel. 

Ako kandidát na poslanca Vám viem sľúbiť, že sa bu-
dem v kompetencii poslanca rozhodovať z pohľadu záuj-
mu obce a nie súkromného záujmu. 

Ivan Troščák
www.timpremarianku.sk

17.
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VOLEBNÝ ŠPECIÁL

29. OKTÓBRA 2022 
(SOBOTA)

VOĽBY

07.00 h - 20.00 h

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 
A

VOĽBY DO ORGÁNOV 
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV


