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Vážení občania,
Som úprimne rád, že spravodaj Mariatál sa darí udržať v podobnom
duchu, ako sme naň boli zvyknutí a že sa Vám môžem aj touto cestou
prihovoriť. Chcem sa s vami podeliť o drobné úspechy, vízie ktoré sú na
dosah ruky, ale aj o sklamania a prehry, ktoré sprevádzajú môj každo denný
boj o lepšiu a krajšiu Marianku. 
Relativita času, ktorý niekedy plynie neuveriteľne rýchlo, často človeka až
šokuje. Na jednej strane  nestíhame vyriešiť úplne všetko čo každodenne
riešiť treba, na strane druhej sa výsledky našej práce dostavujú pomaly,
postupne. Hodiny a dni práce preto zatiaľ zostávajú ukryté na papieri
v desiatkach pripravených zmlúv, geometrických plánov, projektových
dokumentácií, cenových ponúk a čakajú na ten správny čas, kedy sa
z popísaných a pokreslených papierov začne rysovať niečo konkrétne,
hmatateľné. Priznám sa Vám, že tak, ako každý z nás aj ja som nedočkavý
a chvíľami až zúfalý, keď sa za sebou obzriem a nevidím stále žiadnu
zásadnú zmenu. Uvedomujem si však, že každý projekt potrebuje svoj čas
na prípravu, na zváženie všetkých rizík, na spísanie všetkých i tých skoro
nepredvídateľných podmienok na papier tak, aby sme v budúcnosti
nemuseli strácať energiu a čas nekonečným „hasením požiarov“ po
nepremyslených rozhodnutiach. Preto verím, že naša snaha určite nie je
zbytočná, vynaložená energia sa nestratí a v tom správnom čase sa
prejaví.

A čo som vlastne v tom úrade posledných pár mesiacov robil?
Dovolím si stručne, heslovite zhrnúť problémy, ktorým  som sa venoval.

� 20.decembra 2010 nadobudol účinnosť Územný plán obce Marianka -
zmeny a doplnky č.: 02/2008, ktorý striktne a vcelku podrobne upravil
podmienky výstavby v Marianke. Keby mnohé v súčasnosti platné
regulatívy (min stavebná parcela 800m2, max výška plotov 170cm,
max zastavanosť 20%, povinnosť v nových územiach vyčleniť priestor
na verejnú plochu – park, detské ihrisko atď.. .) boli prijaté už pri
predchádzajúcej  úprave územného plánu v roku 2006, hlavne nové
časti Marianky mohli vyzerať úplne inak. V súlade s novým znením
územného plánu obce sme zadefinovali podmienky záväzných
stanovísk obce k budúcej výstavbe, v ktorých kladieme dôraz na
verejný záujem, najmä na: povinnosť každého stavebníka mať nádobu
na odpad a preukázať uloženie odpadu z konkrétnej stavby na skládke
originálnymi účtovnými dokladmi, povinnosť  stavebníka oplotiť stavbu,
vodu zo striech a z čističiek nevyúsťovať na ulicu ale do vsakovacích
jám,  dodržiavať  bezpečnostné odstupy stavieb od miestnych
komunikácií a pod.

� V decembri 2010 bolo vydané rozhodnutie o uložení pokuty 17.000
EUR voči spoločnosti Aventínus Development, s.r.o. za nedodržanie
podmienok rozkopávkového povolenia – ukončenia rozkopávky
Štúrovej ulice do konca júla 2010. Konanie nie je zatiaľ právoplatne
skončené. 

� V mesiaci január 2011 boli vykonané personálne zmeny na stavebnom
úrade, s cieľom skvalitnenia a zrýchlenia odbornej činnosti stavebného
úradu. Na stavebnom úrade sa nachádzali  6 a viac mesiacov
nevybavené spisy, nedodržiaval sa platný registratúrny poriadok . 

� V mesiaci január 2011 bolo začaté konanie o uložení pokuty voči
spoločnosti Global Energy, s.r.o. vo veci riadne neukončenej
rozkopávky na Karpatskej ulici. Konanie nie je zatiaľ  právoplatne
skončené.

� Po skutkovom a právnom posúdení aktuálneho stavu jednotlivých
developerských lokalít v katastri obce Marianka sme skonštatovali, že vo
viacerých prípadoch nie sú riadne dobudované a skolaudované všetky
inžinierske siete, nie sú doriešené právne vzťahy k týmto sieťam
a prístupovým komunikáciám. Za takéhoto stavu nie je v záujme obce
a jej obyvateľov aby pokračovala výstaba v uvedených lokalitách. Je
nepochybné, že pokiaľ developeri najskôr riadne nedokončia budovanie
infraštruktúry v jednotlivých lokalitách, zostane tento problém

v konečnom dôsledku len a len na pleciach obce. Stavebný úrad
z uvedených dôvodov k lokalitám Tálky, Kraciny, Lúky, Panský les,
Borinská, Nad ihriskom, Na vinohradoch nevydáva stavebné povolenia.
Napriek tomu, že sú touto situáciou dotknutí viacerí stavebníci, ktorí vo
väčšine prípadov kúpili v uvedených lokalitách pozemky v domnení, že
ide o stavebné pozemky so všetkými funkčnými inžinierskymi sieťami
a bez právnych vád,  obec nemá inú možnosť, ako striktne trvať na
riadnom dobudovaní všetkých inžinierskych sietí a riadnom doriešení
všetkých právnych vzťahov k pozemkom.

� V mesiaci február bolo začaté konanie voči spoločnosti KORUNA
Finance, s.r.o. vo veci  nelegálnej výstavby komunikácie a oporného
múru nad Karpatskou ulicou. Konanie nie je zatiaľ  právoplatne
skončené.

� Verejnou obchodnou súťažou sme vybrali zmluvného dodávateľa
servisu verejného osvetlenia a zmluvného dodávateľa zimnej údržby.
Dodávatelia týchto služieb sú zmluvne zaviazaní a nesú priamu
zodpovednosť za materiálne a organizačné zabezpečenie služieb. Obec
má len kontrolnú funkciu pre prípad porušovania povinností
jednotlivých dodávateľov služieb.

� V dôsledku pochybení v procese verejného obstarávania obec
Marianka vo februári 2011 zrušila zverejnenú užšiu súťaž na
Zhotoviteľa splaškovej kanalizácie v obci Marianka a odstúpila od
zmluvy s dodávateľom verejného obstarávania zákazky: Marianka –
splašková kanalizácia a následne vyhlásila nové výberové konanie
na nového dodávateľa predmetnej služby. 

� Vzhľadom na enormné množstvo sťažností obec od januára 2011
zahájila prípravu podkladov pre priestupkové konania na úseku:
neoprávneného nakladania s odpadovými vodami, ohrozenia psami,
neoprávneného nakladania s komunálnymi  a drobnými stavebnými
odpadmi.

� V januári 2011 bolo zo strany Banského úradu začaté konanie vo veci
zrušenia dobývacieho priestoru a zrušenia chráneného ložiskového
priestoru Marianskeho lomu. Prerokovali sme a následne predložili
majoritnému vlastníkovi  pozemkov v lome návrh zmluvy, ktorou by
bola regulovaná činnosť vlastníka pozemkov v lome po zrušení
dobývacieho priestoru v súlade so záujmami obce a jej obyvateľov. Do
dnešného dňa však k právoplatnému zrušeniu dobývacieho priestoru  a
podpisu zmluvy nedošlo.

� Obec Marianka založila obchodnú spoločnosť Mariatálska prevádzková
s.r.o.. Účelom je zabezpečenie servisných služieb pre obec vo vlastnej
réžii bez potreby platenia drahých služieb od externých dodávateľov.

� Prijali sme nové  VZN o dani za o osobitné užívanie verejného
priestranstva, ktorým sme podrobne a prísne upravili najmä podmienky
užívania  značne úzkych obecných komunikácií.

� Taktiež sme prijali nové  VZN o rozkopávkach, ktorým sme okrem
iného  podrobne upravili  technologický postup a podmienky ako treba
dať komunikáciu po rozkopávke do pôvodného stavu. 

� V marci 2011 bola vyhlásená užšia súťaž na Zhotoviteľa realizačnej
projektovej dokumentácie stavby Marianka – splašková kanalizácia,
súvisiaceho archeologického prieskumu, geologického prieskumu,
geodetických prác a súčasne aj zhotoviteľa novej splaškovej
kanalizácie v obci Marianka. 

� Na základe verejného obstarávania bol v apríli 2011 obstaraný
stavebný dozor stavby splaškovej kanalizácie ktorým je spoločnosť
Dopravoprojekt, a.s. a Projektový manažér stavby, ktorým je spoločnosť
Essence Group, s.r.o. 

� Prostredníctvom webových stránok a Infokanálu sme v januári 2011
zahájili kampaň proti nelegálnemu vypúšťaniu odpadových vôd, pričom
od apríla 2011 obec začala vydávať pokuty obyvateľom, ktorí napriek
výzve a upozorneniu naďalej nelegálne likvidujú odpadové vody.
Účelom uvedených krokov zo strany obce je zabezpečiť súčasné
vybudovanie všetkých vyše 300ks prípojok k čoskoro budovanej
kanalizácii a napojenie tak  90% obyvateľov Marianky na splaškovú
kanalizáciu. Tento záväzok obce vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku vo výške 2,2 milióna EUR. 

� Obec Marianka od apríla vyzýva všetkých dotknutých obyvateľov, aby
podali prihlášky a zaplatili poplatok na spoločné vybudovanie všetkých
kanalizačných prípojok k verejnej kanalizácii tak, aby tieto boli
budované súčasne s verejnou kanalizáciou. Len tak je možné
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zabezpečiť, aby novo vybudované, opravené a vyasfaltované cesty neboli
v krátkom čase znovu rozkopávkami zničené. Objednávka obce na
vybudovanie prípojok musí byť daná vopred, pred podpisom zmluvy, aby
mohli byť tieto práce (vzhľadom na množstvo prípojok) zhotoviteľom
zohľadnené v časovom  harmonograme  výstavby. 

� V marci 2011 sme podali žiadosť o poskytnutie dotácií na obnovu
majetku obce. Konkrétne sa jedná o rekonštrukciu verejného osvetlenia,
zateplenie školy  a rekonštrukciu obecného úradu. Podľa projektu
rekonštrukcie obecného úradu môže dôjsť k efektívnejšiemu využitiu
priestorov budovy obecného úradu. Súčasťou projektu zateplenia školy je
aj výmena okien. Obec  pripravuje architektonickú súťaž o projekt
sedlovej strechy a fasády budovy školy tak, aby táto  konečne  esteticky
zapadla  do scenérie Marianskeho námestia.

� Obec Marianka má zo zákona povinnosť zabezpečovať separovanie
odpadu. Zároveň máme vysokú šancu získania prostriedkov z európskych
fondov na výstavbu zberného dvora na separovaný odpad, ktorým by sa
znížili v súčasnosti obrovské náklady spojené so separáciou odpadu.
V marci 2011 sme bezplatne dali projekčnej kancelárii spracovať projekt
na skládku kompostu. Písomne osobitným listom na výkup pozemkov
sme oslovili všetkých vlastníkov pozemkov, na ktorých je podľa platného
územného plánu možné vybudovať zberný dvor obce. Návrh dohody bol
však odmietnutý. Obec naďalej hľadá iné vhodné alternatívy pre získanie
vhodných pozemkov. 

� V marci 2011 sme písomne vyzvali Rímsko katolícku cirkev na
majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností – pozemkov zastavaných
miestnymi komunikáciami, a to formou ich darovania obci, resp. prevodu
na obec za 1 EURO. Vec nie je doposiaľ  uzatvorená., čakáme na
odpoveď. 

� V marci 2011 sme uzatvorili Nájomnú zmluvu za 1 EURO s Kongregáciou
Bratov Tešiteľov, na základe ktorej je Exercičná záhrada sprístupnená
verejnosti. Súčasne na základe našej žiadosti Krajský pamiatkový úrad
schválil osadenie kamenných lavičiek v areáli záhrady, ktoré objednala
obec. 

� Chodníky - obec Marianka vo februári 2011 vyhlásila verejnú obchodnú
súťaž na dodávateľa geodetických prác - polohopisné a výškopisné
zameranie ulíc Karpatská, Budovateľská, Štúrova ako podkladu pre
majetkoprávne vysporiadanie častí súkromných pozemkov popri
komunikáciách. Podklady poslúžia pre vyhotovenie projektovej
dokumentácie chodníkov, prípadne rozšírenia komunikácií. Kompletné
geodetické zameranie bolo vykonané v priebehu marca spoločnosťou SK
Geodeti, s.r.o..

� V náväznosti na geodetické zameranie sme v marci 2011 verejnou
obchodnou súťažou vybrali dodávateľa projektovej dokumentácie na
výstavbu chodníkov prípadne rozšírenia komunikácií. Víťaz súťaže K&K
Project s.r.o. v súčasnosti finalizuje prípravu projektovej dokumentácie
pre územné rozhodnutie. Projekt predpokladá výstavbu chodníka v šírke
1,5 m a odvodňovacieho žľabu po severnej strane Karpatskej ulice až po
námestie. Druhá etapa projektu predpokladá výstavbu chodníka až po
napojenie na chodník v Panskom lese. Na budovateľskej a Štúrovej ulici
projekt predbežne nepredpokladá výstavbu chodníkov ale len rozšírenie
komunikácie  a vytvorenie vizuálne odlišných pásov určených prednostne
pre chodcov. V dohľadnom čase bude projekt predložený na verejnú
diskusiu. Projekt nadväzuje na spracovanú dopravnú štúdiu obce podľa
ktorej má následne dôjsť k zjednosmerneniu niektorých úsekov
komunikácií –  najmä Budovateľskej ulice.

� V priebehu februára – marca 2011 sme desiatkami listov oslovili
vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v blízkosti komunikácií (väčšinou
svahy, alebo výmole) o bezodplatný prevod približne 2m širokého pásu na
účel vybudovania chodníkov prípadne rozšírenia komunikácií. Žiaľ,
väčšinou sme sa stretli s neochotou a nezáujmom o vybudovanie
verejných priestranstiev, chodníkov a komunikácií. Nájdu sa aj výnimky -
na základe súhlasu vlastníkov pozemkov na Pírovom vŕšku dôjde
v dohľadnej dobe k rozšíreniu aspoň časti tohto kritického úseku
komunikácie až na šírku 5,5 metra. Taktiež sme uzatvorili zmluvu
o prevode častí pozemkov nachádzajúcich sa v brehu na Karpatskej ulici
za 1 EURO. Máme tak možnosť rekultivovať a následne využiť tento
priestor  na výstavbu časti chodníka pozdĺž Karpatskej ulice.

� Obec Marianka v zastúpení advokátskou kanceláriou vyhrala v marci
2011 ďalší  súdny spor vo veci vlastníctva jednej z nehnuteľností pod

futbalovým ihriskom v Marianke. V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi
obcou a OŠK Marianka o budúcej podobe a funkčnom využití športového
areálu. V pláne sú tenisové kurty aj volejbalové ihrisko ako aj letné –
prírodné pódium na spoločenské podujatia. 

� V apríli 2011 sme zahájili informačnú kampaň na podporu trvalého
pobytu v obci – informáciami na WEBE, Infokanáli a obecnom
BILBOARDE pri vstupe do Marianky, ktorý sme získali bezodplatne. Tlač
plagátu ako aj jeho nalepenie na bilboard získala obec rovnako
bezodplatne. Bezodplatne sme získali aj reklamné a propagačné plochy
pri Obecnom úrade, ktoré ponúkame na prenájom záujemcom. 

� Nakoľko informovanosť obyvateľov obce o aktuálnych otázkach je
dlhodobo na nízkej úrovni a snaha obce zapojiť do informačného procesu
poslancov OZ a to aj s osobitným kreovaním mediálnej komisie OZ
nenašla ani v tejto komisii žiadnu odozvu a ochotu osobne sa angažovať,
sme vo februári 2011 zverejnili ponuku na pozíciu pracovníka v oblasti
médií (doposiaľ neobsadená). 

� V marci 2011 sme zadali spoločnosti AG&E s.r.o. spracovať náčrt
projektového zámeru – „Revitalizácia krajiny a úpravy vodohospodárskych
pomerov pre obec Marianka“ ako podkladu pre žiadosť o získanie NFP
v rámci výzvy protipovodňových aktivít.

� Na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže z marca 2011
pripravujeme zmluvné podmienky pre zhotoviteľa prác : družstvo
DOKARO na úpravu asfaltového povrchu na hornej časti Karpatskej ulice
až po Panský les. Súčasne boli vyzvaní všetci dotknutí obyvatelia na
tomto úseku Karpatskej, aby si vopred zrealizovali všetky prípojky sietí,
nakoľko po rekonštrukcii povrchu Karpatskej to 60 mesiacov nebude
vôbec možné. Cena rekonštrukčných prác povrchu na Karpatskej ulici
presahuje 36.000 EUR. Na tieto peniaze sa spoločne skladajú obec a
obyvatelia obce, ktorým aspoň trochu záleží na tom aby bola Marianka
krajšia.

� Prostredníctvom webových stránok a infokanálu sme zahájili zhruba
trojmesačnú kampaň proti nelegálnemu nakladaniu s komunálnymi
odpadmi najmä v tzv. záhradkárskych osadách a na stavbách, pričom od
apríla sme začali udelovať pokuty všetkým poplatníkom, ktorí napriek
výzve a upozorneniu naďalej nelegálne likvidujú odpad. Pri záhradkárskych
osadách boli zriadené spoločné 1100 litrové kontajnery pre skupiny
viacerých záhradkárov a tak je zo strany obce riadne zabezpečené
zákonné nakladanie s odpadmi pre všetkých, vrátane záhradkárov. Počas
jarného upratovania obce bolo (aj vďaka sponzorom) spoločne
vyvezených 26 veľkoobjemových kontajnerov odpadu!

� Zahájili sme sanačné práce na Spoločenskom dome nakoľko v dôsledku
prasknutého vodovodného potrubia pod základmi budovy došlo
k poškodeniu niektorých vnútorných stien budovy a tým k znefunkčneniu
toaliet a kuchyne. Nosné múry budovy nie sú poškodené, SD je možné
po vykonaní zabezpečovacích stavebných prác sfunkčniť.

� Dojednali sme predbežné podmienky pre projekt zriadenia materského
centra v Spoločenskom dome, ktorý bude možné naplno rozbehnúť až po
ukončení opravy SD.

� Taktiež sme s pozitívnym výsledkom prerokovali s RKC podmienky na
nadobudnutie vlastníctva k pozemku na Spodkoch, ktorý je nevyhnutný na
vybudovanie južnej cesty. Tým by sme dosiahli dopravné odťaženie centra
obce. 

� V máji 2011 sme zahájili drobné rekonštrukčné práce na budove
Obecného úradu – nové nátery okenných rámov, rekonštrukcia odstavnej
plochy pred úradom. V dohľadnom čase plánujeme stavebné úpravy
prízemia úradu – sobášnej miestnosti tak, aby podateľňa a pokladňa
úradu boli na prízemí – ľahšie dostupné aj starším obyvateľom. Súčasne
sme zahájili rekonštrukciu obecného archívu a jeho spisovej agendy, ako
nevyhnutného predpokladu funkčnosti a zrýchlenia konania
a rozhodovania úradu či už v stavebných alebo iných veciach.   

Výzvy sú veľké, času a peňazí je málo. O to viac potrebujeme odhodlanie
a ľudí ochotných nezištne pomôcť. „Odborníkov“, ktorí vedia prácu iných len
nedôvodne skritizovať a sami nie sú schopní ani ochotní niečo pozitívne
navrhnúť, urobiť, máme v Marianke aj do zásoby. O to viac ma teší, že sú
medzi nami aj takí, ktorí radi pomôžu dobrej veci bez toho, aby sa pýtali
prečo práve ja a prečo nie druhí, aby porovnávali kto viac a kto menej.

Radovan Jurika
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Marianska kanalizácia 
– úvahy a  ako ďalej
Budovanie kanalizácie v Marianke naráža na mnohé prob -

lémy a úskalia, s ktorými musíme dennodenne bojovať, ale
najmä na nevôľu tých z nás, ktorí nevedia pochopiť, že
v 21 storočí, v roku 2011 je jednoducho neslušné púšťať
s r a č k y  dole ulicou, do potoka alebo susedovi do
záhrady ... Sú aj takí z nás, ktorí síce vedia čo je slušné
a čo sa patrí, ale nevedia sa zmieriť s tým že za kana -
lizačnú prípojku (tak ako aj za každú inú prípojku) treba
zaplatiť, lebo prípojka patrí im. Keď už teda treba platiť,
tak aspoň nie hneď, ale až potom - uvažujú ďalší. Potom
čo prípojku niekto vybuduje a my potom „akože zabud -
neme“ zaplatiť, tak ako doposiaľ mnohí z nás nezaplatili
za objednané a vybudované prípojky na Karpatskej,
Partizánskej... (Áno, aj to sú tie chýbajúce peniaze na
zaasfaltovanie Karpatskej, opravu Pírovho briežku, Lesnej
atď.) A keď náhodou nikoho nedobehneme, no tak
rozkopeme cestu a tú prípojku si potom niekedy spravíme
sami. Potom si povieme: Éj ale sme obabrali tú obec
Marianku! (Alebo že by sme vybabrali sami so sebou?)
Pozrime sa okolo seba!!!

Ale možno to vidieť aj takto:
Ak sa (na základe výzvy obce na podanie prihlášky a za -
pla tenie poplatku za prípojku) väčšina dotknutých oby -
vateľov (cca 300 - 350 domov) zapojí do hromadného
budovania prípojok, ktoré organizuje obec súčasne s výs -
tavbou kanalizácie, máme šancu dosiahnuť nasledovné:

1. Ulicu pred domom budeme mať rozkopanú len raz a nie
opakovane, donekonečna,

2. Asfalt na ulici nebudeme mať polepený flekmi ako staré
gate, lebo dodávateľ po výstavbe kanalizácie a súčasne
prípojok opraví asfaltový povrch súvisle naraz,

3. Na základe hromadnej objednávky prípojok v rámci
jednej rozkopávky cesty je cena za jednu prípojku určite
výhodnejšia, ako cena za to isté v prípade
samostatných objednávok.

4. Ak budú prípojky objednané hromadne vopred, dodá va -
teľ bude mať možnosť zaradiť ich výstavbu do časového
plánu budovania kanalizácie, tak aby stihol dohodnuté
termíny výstavby. (Treba si uvedomiť že ide o technicky
komplikovanú výstavbu 4 km a nie niekoľkých metrov...)

5. Ak budú poplatky za prípojky zaplatené hromadne
vopred, obec bude môcť výstavbu prípojok objednať
a ich úhradu garantovať a dodávateľ bude mať garanciu
obce, že za túto prácu naviac, nad rámec projektu
dostane aj následne riadne zaplatené. V opačnom
prípade  obec výstavbu prípojok nemôže garantovať
a teda ani objednať.

6. V prípade hromadnej objednávky prípojok obec konajúc
v mene prihlásených obyvateľov zmluvne a organizačne
zabezpečí budovanie prípojok s dodávateľom. Obcou
vyzbierané poplatky za prípojky nie sú účtovným
príjmom ani majetkom obce, (je to stále majetok
občanov v správe obce) preto nehrozí žiadne riziko, že
by obyvatelia o tieto peniaze prišli. 

Pohľady na tú istú vec môžu byť rôzne, dôležité však je
zamyslieť sa nad tým, čo chceme dosiahnuť a ako chceme
v Marianke žiť. 

Radovan Jurika

Zničená Štúrova a Budovateľská
- zopár relevantných faktov.
� 20.10.2008 Obec Marianka v zastúpení Ing. Bolgáčom vydala

rozhodnutie o umiestnení stavby: Marianka – Štúrova ul. a Tálky –
splašková kanalizácia pre: AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o..
Následne, na základe súhlasného stanoviska obce Marianka ako
vlastníka pozemkov Obvodný úrad životného prostredia v Malackách
vydal dňa 17.02.2009 spoločnosti AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o.
povolenie na vybudovanie vodnej stavby Marianka – Štúrova ul.
a Tálky – splašková kanalizácia. Účelom stavby podľa
predmetného rozhodnutia je „vybudovanie splaškovej
kanalizácie pre rodinné domy na Štúrovej ulici a v lokalite
Tálky“

� 26.04.2010 Obec Marianka v zastúpení Ing. Bolgáčom vydala pre :
AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o. rozkopávkové povolenie na
zvláštne užívanie komunikácie Štúrova a Budovateľská. Podľa bodu
5. Žiadateľ rozkopávky je povinný vykonať povrchovú úpravu
komunikácie do konca júla 2010 ...

Spoločnosť AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o., ktorej konateľmi
a majiteľmi sú páni Kušpál a Katrenič nedodržali podmienky
rozkopávkového povolenia a napriek jasnej povinnosti vykonať
povrchovú úpravu komunikácií do konca júla 2010 túto povinnosť
nesplnili a Štúrovu ako aj Budovateľskú ulicu nechali v dezolátnom
stave celú zimu.

� Rozhodnutím zo dňa 30.12.2010 Obec Marianka v zastúpení JUDr.
Jurikom, uložila spoločnosti AVENTÍNUS DEVELOPMENT s.r.o.
pokutu vo výške 17 000 EUR za porušenie rozkopávkového
povolenia. V odvolaní voči pokute pán Kušpál uviedol: „predmetná
komunikácia na ulici Štúrova nebola pred vydaním
rozkopávkového povolenia vo zvlášť dobrom technickom stave,
ktorý spočíval v  mnohých výtlkoch, jamách a obzvlášť
poškodenom asfalte. Uskutočnením dočasného zabetónovania
predmetnej komunikácie sa tak žiadnym spôsobom nezhoršila
povrchová úprava komunikácie“.

� 14. 01. 2011 obec Marianka vyrubila spoločnosti AVENTÍNUS
DEVELOPMENT s.r.o. za osobitné užívanie verejného priestranstva –
niekoľkomesačnú uzávierku Štúrovej a Budovateľskej ulice daň vo
výške 9 807,34 EUR. Na zabezpečenie daňového nedoplatku
zriadila obec Marianka daňové záložné právo k rozostavanej
splaškovej kanalizácii ktorej vlastníkom je AVENTÍNUS
DEVELOPMENT s.r.o.

Napriek opakovanej výzve obce Marianka, aby AVENTÍNUS
DEVELOPMENT s.r.o. požiadala o nové rozkopávkové povolenie
Štúrovej ulice, prípadne aby s obcou uzatvorila dohodu o podmienkach
novej rozkopávky,  keďže pôvodné povolenie bolo platné len do konca
júla 2010, pán Kušpál túto legitímnu požiadavku obce arogantným
spôsobom odmietol s tým, že on nemá dôvod sa s obcou o čomkoľvek
dohadovať .... Následne pracovníci firmy STAVOZEMIX, s.r.o. napriek
výslovnému zákazu starostu obce a bez platného povolenia obsadili
Śtúrovu ulicu stavebnými strojmi a znovu ju rozkopali. Toľko fakty.

Chrapúnsky a necitlivý prístup zhotoviteľa kanalizácie k obci a najmä
k jej obyvateľom zhotoviteľ potvrdil odmietnutím žiadosti starostu obce,
aby aspoň zabezpečil dočasnú svetelnú signalizáciu na Pírovom vŕšku
na Budovateľskej ulici...

Tí, čo mali developovať – teda zveľaďovať, zničili aj to málo, čo sme
v obci mali. Hanba im! Obyvatelia domov na Štúrovej ulici nielen že
nemajú odkanalizované domy ( čo je v priamom rozpore s účelom, pre
ktorý sa mala podľa vydaného povolenia kanalizácia budovať) ale majú
aj zničené ploty a úplne zdemolovanú cestu! Absolútna neochota pánov
Kušpála a Katreniča dohodnúť sa s obcou a súčasne pohroma, ktorá po
nich zostala nás núti podnikať ďalšie právne kroky na zabezpečenie
ochrany záujmov obce. 

Radovan Jurika
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III. ročník Mariatálfestu, prvého pivného festivalu
na záhorí je v mnohých ohľadoch pre nás
prelomový.
Mariatálfest už nie je  len dieťaťom Romana
Neumahra, zakladateľa tejto vynikajúcej tradície
v našej obci, za ktorú mu ja osobne ďakujem.
Mariatálfest sa počnúc týmto ročníkom stal
oficálnym podujatím obce Marianka, a teda
dieťaťom mnohých  obyvateľov Marianky, ktorí sa
rôznymi spôsobmi pričinili a aj dnes pričiňujú
k tomu aby vôbec bol, aby sa uskutočnil. Osobitne
si v mene obce Marianka dovoľujem poďakovať
najmä: Romanovi Neumahrovi, Michalovi Ďuricovi,
Tomášovi Harmanovi, Julovi Dubovskému, Ľubovi
Hrčkovi, Mirovi Kováčovi, Rastislavovi Harmanovi,
Radovi Mihalovičovi,  Jožovi Tarabovi, Vladovi
Brodzianskemu, Jarovi Juračičovi, Edite Rada -
čovskej, dievčatám s červeného kríža pod vedením
pani  Oľgy Šimkovej a ďalším, ktorí obe tovali
hodiny svojho voľného času prípravou a or ganizá -
ciou tohto podujatia. A to bez nároku na akúkoľvek
finančnú odmenu! Jedinou odmenou pre nich je
ten neskutočný pocit, že dobrá vec sa podarila.
A to niekedy stojí za to. Ešte raz ďakujem.

Mariatálfest každým rokom rastie. Rozrástol sa
z malého plácku pred Pútnickým mlynom na celé
námestie, do areálu školskej záhrady ako aj do
exercičnej záhrady pred Kláštorom.
Mariatálfest  sa rozvíja a naberá aj na rôzno rodos ti.
Už to dávno nie sú len slávnosti piva, ale aj
slávnosti športu, slávnosti celej Marianky.
Osobitne chcem v tejto súvislosti poďakovať
Lubovi Hrčkovi, ktorý je autorom a zakladateľom
myšlienky Mariatálskeho štvanca – bežeckej
súťaže pre všetkých, ktorá doplnila tradičné
futbalové podujatia. Verím, že v ďalších ročníkoch
spestria Mariatálfestovú športovú atmosféru
svojím príspevkom  napríklad aj Marianskí bajkeri,
ktorí tu majú  rovnako  silné zázemie.... Rovnako
verím, že v ďalších ročníkoch sa budeme môcť
svetu pochváliť nielen excelentným vystúpením
Chorus Bandu - Mariatálskeho chlapského zboru
a Zumby ale aj vystúpeniami našich detí zo školy
a škôlky. 

Dúfam, že tento krásny deň si v Marianke každý
našiel v bohatom programe Mariatálfestu niečo
dobré, niečo čo ho potešilo, jednoducho niečo čo
nám spestrilo a spríjemnilo každodenný život.  

Radovan Jurika

„DOBRÝ“
NÁPAD
„Týmto podávam žiadosť
o vybudovanie kanalizačnej
prípojky. Nesúhlasím
s úhradou uvedenej sumy,
keďže obec má možnosť
vziať si úver na tento účel,
ktorý bude uhrádzaný
z našich daní.“

Určite ste viacerí takúto
„žiadosť“ dostali do schránok.
Nejde o iniciatívu obce ale
anonymného spoluobčana,
ktorý takýmto spôsobom,
zbytočne zavádzajúcim
ostatných obyvateľov,
vyjadruje svoj názor. Inak
vcelku „dobrý“ nápad! 
Ale pýtam sa, či majú rovnaký
názor aj ostatní obyvatelia
obce, ktorí si za ich vlastné
peniaze kanalizačné prípojky
už riadne zaplatili? Je totiž
jasné, že ak si obec vezme
úver na vybudovanie
súkromných kanalizačných
prípojok pre časť obyvateľov
obce, tento úver budeme
musieť z miestnych daní bez
výnimky splácať všetci
obyvatelia! Na rozdiel od
anonymného autora takzvanej
„žiadosti“ toto nepovažujeme
za rozumné ani spravodlivé.
Taktiež by to znamenalo, že na
opravu a rekonštrukciu
verejných komunikácií, ktoré
potrebujeme a užívame všetci,
môžeme zabudnúť! 
Skutočne „dobrý“ nápad
anonymného kritika ....        

MARIATÁLFEST
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Pre 1. rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
26.1.2011 som predložil materiál na 
spracovanie informačnej správy obecného úradu v rozsahu
„auditu“  jednotlivých informačných nástrojov v pôsobnosti
obce so zhodnotením súčasného stavu pre informovanie
obyvateľov obce o činnosti orgánov obce a ich využívaní pre
cestovný ruch. Závery informačnej správy mali byť využité
pre ich skvalitnenie.

Bolo celkom prirodzené, že ich zhodnotenie za predchá-
dzajúce obdobie mal vykonať ten, kto ich spravuje. Ale ako
to už býva a v Marianke zvlášť, stručné povedané, keď „kto
si to vymyslel, tak nech  si to aj urobí“.  A tak obecné zastu-
piteľstvo prijalo uznesenie č.2011/1-23 k bodu č. 16 a ulo-
žilo komisii pre cestovný ruch a propagáciu spracovať a
predložiť informatívnu správu o súčasnom  stave využíva-
nia informačných nástrojov.

Pre splnenie uznesenia bola správa spracovaná a predlo-
žená na 2.rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa ko-
nalo 13.4.2011. Vzhľadom k tomu, že obyvatelia obce 
v tom čase nemali možnosť byť oboznámení s materiálmi
predkladanými na rokovanie obecného zastupiteľstva, pri-
nášame jej podstatné znenie s poznámkou, že informač-
ná správa bola spracovaná v určitom reálnom čase a je
možné, že niektoré časti nezodpovedajú súčasnému sta-
vu. 

Predmetom informačnej správy boli tieto informačné ná-
stroje obce:

1. Mariatál, spravodaj obce
Vydavateľom spravodaja je obec, v období rokov 2007-
2010 vyšlo celkom 8 čísiel. Vzhľadom
na periodicitu – dve vydania v priebehu kalendárneho
roku – plní v podstate len informačnú
funkciu o aktivitách obce v medziobdobí medzi vydaním
jednotlivých čísiel, obrazovo-textové
informácie o usporiadaných akciách, ich hodnotenie a
pod.
Komisii neprináleží hodnotenie obsahového zamerania
jednotlivých čísiel. Mala tak urobiť
redakčná rada a jej predseda, ktorá bola tvorená výluč-
ne vtedajšími poslancami obecného
zastupiteľstva. Komisia nemala k dispozícii zakladaciu
listinu (štatút) a ani iné podkladové
materiály (napr. menovacie dekréty členov redakčnej
rady, zmluvy s grafikom, tlačiarňou a pod.).

Za hrubý nedostatok považuje komisia
nepoužívanie zaevidovanej ochrannej
známky, 

Znenie ochrannej známky/Reprodukcia
známky, zdroj: ÚPV Banská Bystrica
ktorá stála obec cca 200 EUR. Obec len
pre vydanie č.2/2008 pri názve spravo-
daja použila symbol zápisu ochrannej

známky písmeno R uzavreté v kruhu ® aj napriek tomu, že
taká grafická podoba  názvu spravodaja nebola registrovaná
a ani raz vo vydaniach časopisu v rokoch 2009 a 2010

Nesprávna podoba ochrannej známky,
zdroj: Mariatál 2/2010

nebola použitá reprodukcia ochrannej
známky tak, ako je v skutočnosti registro-
vaná. Predseda komisie na túto skutoč-
nosť niekoľkokrát poukazoval na

Mariatál

O problematike pripojenia na verejnú kanalizáciu pojednáva  zákon 

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a  verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových

odvetviach. V  tejto súvislosti je potrebné upriamiť pozornosť najmä na

nasledovné ustanovenia:

Podľa § 23 ods. 2 „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný

pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú

kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta 

a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení

s vlastníkom verejnej kanalizácie“.

Podľa § 3 ods. 3 písm. h) „Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa

nepovažujú kanalizačné prípojky“, pričom podľa § 4 ods. 6 je „Vlastníkom

kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady“.

Z vyššie citovaných ustanovení zákona vyplýva, že je povinnosťou

každého vlastníka stavby alebo pozemku, kde vznikajú

odpadové vody splniť technické podmienky pripojenia 

a pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Keďže kanalizačná prípojka

nie je súčasťou verejnej kanalizácie, náklady na vybudovanie

kanalizačnej prípojky

znáša vlastník

stavby alebo

pozemku, kde

vznikajú odpadové

vody. Ak vlastník

takejto

nehnuteľnosti

nepripojí

nehnuteľnosť na

verejnú

kanalizáciu,

dopúšťa sa tým

priestupku, za ktorý

mu môže byť

v zmysle § 40 ods. 1

psím. e) zákona č.

442/2002 Z. z. o

verejných

vodovodoch

a verejných

kanalizáciách

uložená pokuta až

do výšky 331,- EUR.

Legislatívne okienko

Obvodný úrad životného
prostredia v Malackách

Záhorácka 2942/60A, 
901 01  Malacky

Vec: 
Stanovisko k likvidácii

obsahu žúmp.
Listom zo dňa 6.6.2011 ste Obvodný úrad

životného prostredia v Malackách, úsek štátnej
vodnej správy požiadali o stanovisko, akým
spôsobom je možné likvidovať obsah žúmp

s použitím prípravkov na urýchlenie rozkladu.
Podľa ustanovenia § 36 ods. 12 zákona č.

364/2004 Z.z. o vodách  a o zmene zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov ( vodný zákon) je vypúšťať obsah žúmp

do povrchových a podzemných vôd zakázané.
V prípade že niekto vypúšťa obsah žumpy, ohrozuje
resp. znečisťuje povrchové alebo podzemné vody

a dopúšťa sa priestupku podľa § 77 ods. 1 písm. j)
vodného zákona.

Podľa § 36 ods. 8 zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach vydáva obec

všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe
náhradného odvádzania odpadových vôd

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok. V tomto nariadení môže striktne

stanoviť podmienky zaobchádzania s obsahom
žúmp a zabezpečiť dôslednú kontrolu nakladania

s obsahom žúmp. 

S pozdravom, Ing.  Patrícia H a n z o v á 
prednostka OÚŽP v Malackách                                                                                                     

INFORMAČNÉ    

�
�
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rokovaniach obecného zastupiteľstva, zo strany
predsedu a členov redakčnej rady jeho podnety
boli len účelovo ignorované. Hádam konečne na
obalovej strane tohto čísla Mariatálu je správna
podoba registrovanej ochrannej známky. Alebo sa
mýlime?

Návrhy na riešenie:
1. spracovať štatút spravodaja
2. odporúčame periodicitu vydávania spravodaja

– 4 resp. 6 x ročne
3. podľa názoru komisie pre vydávanie spravodaja

nie je potrebná vytvorenie redakčnej rady
4. navrhujeme vytvoriť funkciu „redaktor“, ktorý v

spolupráci s grafikom spravodaj zostaví,
5. redaktora vybrať výberovým konaním
6. redaktorovi a grafikovi určiť paušálnu odmenu

za zostavenie čísla
7. povinne používať registrovanú ochrannú znám-

ku

2. webová stránka www.marianka.sk
Webová stránka by mala byť jedným z nosných in-
formačných nástrojov obce. Možno má stránka
v súčasnosti túto ambíciu, ale v súčasnej skladbe
a obsahu je len „zmesou“ nekoncepčnosti ,
neusporiadanosti údajov a rôznych informácií.
Webová stránka  obce má slúžiť predovšetkým na
to, aby sa na ňom prezentovali informácie o sa-
mospráve a obci. Sme presvedčení o tom, že
stránka má byť „výstavnou skriňou obce“ s vždy
aktuálnymi informáciami a kvalitnými fotografiami.
Týchto napočítate vo fotogalérii pri jednotlivých
akciách na stovky, ale ich kvalita je v prevažnej
miere na úrovni začínajúceho fotografa.
Komisia si v  predkladanej informačnej správe ne-
kládla za kritérium podrobné hodnotenie „obec-
ného webu“ . Každý, kto si otvorí stránku
www.marianka.sk si urobí svoj dojem, ktoré sme
stručne zhrnuli v prvom odseku. Jednoznačne
sme toho názoru, že je potrebné vziať si príklad od
tých, ktorí to robia na profesionálnej úrovni s po-
užitím materiálov z obce – a tých má obec dosta-
tok tak zo svojej bohatej histórie, ale aj sú  čas- 
 nosti. Príkladom nám môžu byť víťazné stránky zo
súťaže Zlatý erb 2010 (súťaž o najlepšie interne-
tové stránky a elektronické služby samospráv
Slovenskej republiky) v kategórii Najlepšia stránka
obcí:  
www.klatovanovaves.sk
www.skacany.sk
www.valaskabela.sk
www.trnavahora.sk
ww.nitrianskablatnica.sk. 

Pozrite si ich na uvedených webových adresách 
a porovnajte so súčasnou stránkou
www.marianka.sk
Hádam uznáte: je vôbec čo porovnávať s
www.marianka.sk?

Návrhy na riešenie:
1. vyhlásiť výberové konanie na zhotoviteľa novej
webovej stránky obce
2. aktualizáciu webovej stránky obce, jej jednotli-
vých (odborných častí) rozdeliť medzi viacerých

poverených pracovníkov. Súčasný spôsob spravo-
vania a úpravy webovej stránky jednou osobou,
ktorá nemá žiadne osobitné poverenie a v podsta-
te si vykonáva jej svojvoľné úpravy, doplnenia 
a pod. je ďalej neakceptovateľný.

3. webová stránka
www.visit.marianka.sk
Stránka bola vytvorená ako súčasť projektu
„Podpora cestovného ruchu v obci Marianka
prostredníctvom propagačno-informačných ná-
strojov“ a je v podstate podstránkou obecného
webu. Bola predmetom hodnotenia v časopise
Mariatál, č.5/september-október 2008, vydava-
teľ: Spolok Permon Marianka. Zhodnotenie strán-
ky na súčasný stav v čase prípravy informačnej
správy nebolo možné, nakoľko stránka bola už
dlhší čas neprístupná! 
Hodnotenie stránky bolo v správe pomerne roz-
siahle a tak len návrhy na riešenie:
1. doporučujeme s okamžitou účinnosťou stiah-
nuť stránku z „ponuky“, nakoľko súčasným
obsahom viac obci škodí, ako by ju propagovala.
Obsah stránky od jej spustenia približne v apríli
2008 nebol aktualizovaný!
2. netvrdíme, že tento typ stránky je pre obec ne-
vhodný, práve naopak - obec má čo ponúknuť,
ale len vo verzii spracovanej na profesionálnej
úrovni.

4. infokanál v systéme káblovej
televízie
Zavedený do systému káblovej televízie v roku
2010. Mohol by byť veľmi účinných nástrojom
pre aktuálne informovanie obyvateľov obce. Jeho
súčasné technické riešenie – „nekonečná sluč-
ka“ s informáciami a desiatkami obrazoviek 
– ktoré nie je možné vybrať podľa potreby je ne-
aktuálne.
Súčasne v textoch množstvo gramatických chýb,
niekedy na úrovni žiaka základnej školy, svedčí
o nízkej gramatickej znalosti jeho spracovateľa. 
V súčasnosti je obsah jednotlivých prezentácií
niekoľko mesiacov neaktualizovaný – údaje z me-
siaca december 2010!
Návrhy na riešenie:
1. prepracovať technické riešenie
2. pre jednotlivé tématické bloky informácií vytvo-
riť samostatnú slučku s tým, že každý prijímateľ
televízneho signálu si bude môcť príslušný blok
naladiť na samostatný kanál podľa svojej
potreby
3. povinná aktuálnosť zverejnených informácií, do
24 hodín po ukončení aktuálnosti oznamu,
tento stiahnuť zo systému.
4. pri súčasnej „kvalite obsahu“ navrhujeme až
do prepracovania technického riešenia systém
infokanálu vyradiť z činnosti. 

5. miestny rozhlas
Tento informačný nástroj obce považujeme za 
najoperatívnejší prostriedok pre informovanie
obyvateľov.
Nevýhodou je skutočnosť, že nie je zavedený 
v celej obci, hlavne chýba v nových lokalitách.

Technické vybavenie na obecnom úrade je na
zodpovedajúcej úrovni, pokiaľ sa vyskytuje poru-
chovosť, tak len na koncových zariadeniach – roz-
vody a reproduktory.
Návrhy na riešenie:
1. pri plánovaní investičnej výstavby v obci počítať
s rozšírením siete miestneho rozhlasu do
nových lokalít
2. do vysielania miestneho rozhlasu povinne zara-
diť stručnú informáciu o zverejnení
aktuálnych oznamov na úradnej tabuli (rozhodnu-
tia všetkého druhu, uznesenia obecného
zastupiteľstva a pod.)
3. do budúcnosti uvažovať s bezdrôtovým miest-
nym rozhlasom. Možné technické riešenia
nájdete napr. www.seak.sk/bezdrotovy-rozhlas,
www.bsacoustic.sk/bezdrotovy-rozhlas/,
www.mkhlas.sk,  www.bezdrotovyrozhlas.sk/rs.
www.bezdrotovyrozhlas.sk/rs.html

6. infokiosk pri vchode 
do exercičného domu
Komisia nemá informáciu, že obec by v niektorom
zo svojich informačných médii hodnotila
stav a prínos infokiosku pri vchode do exercičné-
ho domu. Na základe uvedeného bol do správy
použitý v plnom znení príspevok z informačného
spravodaja Mariansky Permon január-február
č.1/2009 aj z toho dôvodu, že v aktuálnom čase
spracovania príspevku na rokovanie obecného 
zastupiteľstva bol nefunkčný! 

Vo februári 2009 ste na displeji až  doslova
omrzenia mohli sledovať len “nekonečnú slučku”
videozáznamu interiéru kostola - a nič viac !!!
Koľko návštevníkov si vôbec nájde cestu k infoki-
osku, keď navigačné smerovky a ani označenia o
jeho umiestnení v Marianskom údolí nenájdete!?

Mariatál

É     NÁSTROJE V PÔSOBNOSTI OBCE

Infokiosk pri vchode 
do exercičného domu 
– detail, foto: Jozef Kráľ, 2010

Infokiosk pri vchode 
do exercičného domu 
– detail, foto:
Jozef Kráľ, 2010
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V zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov, územ-
noplánovacia činnosť rieši komplexne prie-
storové a funkčné využívanie územia, určuje
jeho zásady a určuje vecnú a časovú koordi-
náciu všetkých činností ovplyvňujúcich 
životné prostredie, ekologickú stabilitu, kul-
túrnohistorické hodnoty územia ako aj
územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územný plán obce komplexne rieši priesto-
rové usporiadanie, funkčné využitie územia,
zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňújúce
územný rozvoj, životné prostredie
a ekologickú stabilitu. Zároveň stanovuje zá-
sadné regulatívy priestorového usporiadania
(% zastavania, % zelene, druh zástavby
a pod...) a funkčného využitia územia (plo-
chy pre bývanie, pre občiansku vybavenosť,
plochy verejnej zelene, športu, rekreácie
a pod...). Na základe tejto definície možno
konštatovať, že územný plán obce je základ-
ným nástrojom územného rozvoja
a starostlivosti o životné prostredie obce
a dá sa povedať, že je „najvyšší zákon“ v ob-
ci. Obstarávateľom ako aj schvaľovateĺom
územného plánu obce je orgán územného
plánovania, to znamená obec.

Orgán územného plánovania, ktorý obsta-
ral územnoplánovaciu dokumentáciu (v
tomto prípade obec) musí sústavne sledo-
vať, či sa nezmenili územno-technické, hos-
podárske a sociálne predpoklady, na
základe, ktorých bola stanovená koncepcia
funkčno-priestorovej organizácie územia.
V prípade podstatných zmien, orgán územ-
ného plánovania (obec) obstará doplnok
alebo zmenu územnoplánovacej dokumen-
tácie. Podnet na obstaranie zmeny alebo
doplnku môžu podať aj fyzické a právnické
osoby. Takýto podnet musí posúdiť obecné
zastupiteľstvo a v prípade, že je v súlade
s celkovou koncepciou rozvoja obce, obec
obstará doplnok alebo zmenu.

Územný plán obce Marianka bol schválený
obecným zastupiteľstvom Marianka v roku
1998 uznesením č.5/98 zo dňa 9.12.1998.

Mariatál

Návrhy na riešenie:
1. infokiosk v súčasnom stave technické-
ho riešenia a použiteľnosti je pre obec 
nevyužiteľný
2. urýchlene riešiť súčasný stav
3. odporúčame umiestniť na infokiosk 
oznam „Nefunkčný“

7. infokiosk pri vchode 
do obecného úradu
V Mariatáli č. 1/2008 na str. 6 bol zverej-
nený príspevok pod názvom „Informačný
systém obce Marianka a podtitulom: 
„V Marianke máme nový informačný sys-
tém. Práve v týchto dňoch po vyše roč-
nom úsilí je do prevádzky spúšťaný nový
informačný systém obce“. Autorom prí-
spevku bol Juraj Broček. Obsahom prí-
spevku je „nový informačný systém“,
ambiciózne predstavy a možnosti jeho vy-
užívania a pod. Zaujímavá je informácia,
že cit.: „Dodávateľská firma, ktorá zvíťazila
vo výberovom konaní, síce nemala veľa
skúseností v tejto oblasti, napokon ale do-
dala riešenie, ktoré môže splniť očakáva-
nia.“ Výsledkom však bol stav, že
infokiosk bol dlhé mesiace nefunkčný (!) a
bolo by aj zaujímavé zistenie, ako bol, ke-
dy a kým vôbec využívaný? Kto z obyvate-

ľov vôbec podľa “Užívateľskej príručky pre
informačný kiosk v obci Marianka“ vôbec
využil jeho „služby“ ? Pokiaľ máte záujem,
skúste využiť jeho aktuálnu službu – pre-
hliadku obecného webu – momentálne v
čase písania tohto príspevku je čiastočne
funkčný. Niektoré služby nie sú však do-
stupné.

Návrhy na riešenie:
1. prehodnotiť použiteľnosť a využiteľnosť
infokiosku pre potrebu obyvateľov a ná-
vštevníkov obce doriešiť sfunkčnenie
všetkých služieb, vrátane tlače

8. úradná tabuľa obce
Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti
vchodu do budovy obecného úradu. Slúži
na zverejňovanie úradných oznamov, v
mnohých prípadoch je ich zverejnenie na
úradnej tabuli podmienkou nadobudnutia
ich účinnosti.

Návrhy na riešenie:
1. zverejniť na úradnej tabulu organizačnú
štruktúru obce, jej zariadení, personálne
obsadenie a kontakty
2. pre oznamy iného účelu, napr. parte,
oznamy, pozvánky a pod. vyčleniť v úrad-
nej tabuli samostatný priestor, nenalepo-
vať ich na ochranné sklo

Pýtate sa, ako „dopadla“ správa na 
rokovaní obecného zastupiteľstva
13.4.2011? Tí, ktorí ste boli prítomní na
rokovaní, urobili ste si svoj „obraz“. 
Z diskusie k predloženému materiálu som
nadobudol presvedčenie, že zo strany
väčšiny poslancov nie je záujem pre 
zmenu a zlepšenie aktuálneho stavu a ani
v budúcnosti nie je možné očakávať 
podporu možným aktivitám a návrhom.
Logicky preto vychádza, že súčasný stav

všetkým vyhovuje, čo sa prejavilo aj 
v prijatom uznesení v znení, že obecné 
zastupiteľstvo vzalo informačnú správu
len „na vedomie“. Takto prijaté 
uznesenie nikoho k ničomu nezaväzuje,
len po tvrdzu je súčasný stav a vo svojej
podstate je všetko v poriadku. 

Jozef Kráľ, predseda komisie 
pre cestovný ruch 

a propagáciu 

Infokiosk a úradná tabuľa pri vchode do budovy obecného úradu, foto: Jozef Kráľ, 3.6.2011

Poznámka: takéto prostredie vás víta pred vstupom do budovy obecného úradu!

Územný plán
obce Marianka
z  roku 1998,
v  znení neskorších zmien 
a  doplnkov z  pohľadu 
posudzovania projektových
dokumentácií
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Keďže v čase spracovania a schválenia
územnoplánovacieho dokumentu sa ne-
dal predpokladať dynamický rozvoj bez-
prostredného okolia Bratislavy
v ostatnom období a nastali tlaky najmä
na rozvoj bývania v obci, bolo potrebné
obstaranie, resp. úprava platného územ-
ného plánu formou zmien a doplnkov č.
1/2003, 1/2004, 2/2004, 3/2004,
č.1/2006, v ktorých boli stanovené nové
rozvojové územia.

Na základe uznesenia OZ č.2/2007-14
boli obstarané Zmeny a doplnky
č.2/2008, ktoré mali riešiť (citácia): 
-  dôslednejšiu reguláciu zástavby v obci

pri kladení dôrazu na zachovanie pô-
vodného špecifického rázu vidieckeho
priestoru

- podporovanie novo navrhovanej zástav-
by vychádzajúcej z charakteru pôvodnej
zástavby ako aj zohľadnenie špecifické-
ho prírodného a krajinného prostredia
územia obce pri súbežnom zabezpeče-
ní súčasných nárokov jej obyvateľov na
kvalitné bývanie 

- zníženie hustoty navrhovanej zástavby v
obci 

- vyčlenenia časti územia v nových rozvo-
jových územiach pre parky, zeleň, šport,
rekreáciu 

- možnosti budovania občianskej vybave-
nosti 

- definovanie regulačných blokov, na kto-
ré je potrebné spracovať podrobnejší
stupeň 

Záväzná časť „zmien a doplnkov
č.02/2008“ je riešená úpravou záväznej
časti „zmien a doplnkov č.01/2006“, na-
koľko tá bola v „zmenách a doplnkoch
č.01/2006“ riešená úplným nahradením
pôvodného textu. Predmetné Zmeny
a doplnky č.2/2008 boli schválené obec-
ným zastupiteľstvom 18.11.2010.

Komisia pre výstavbu, rozvoj a životné
prostredie (KVRŽP) v zmysle schválené-
ho štatútu je poradný, iniciatívny
a kontrolný orgán Obecného zastupiteľ-
stva Obce Marianka (OZ) a starostu ob-
ce vo vzťahu k plneniu uznesení
Obecného zastupiteľstva v oblasti vý-
stavby, stavebného poriadku, územného
rozvoja, ochrany a tvorby životného pro-
stredia a posudzuje predkladané projek-
tové dokumentácie a vypracováva
stanoviská v oblasti územného
a stavebného poriadku z hľadiska súladu
so záväznou časťou platného územného
plánu obce v znení neskorších zmien
a doplnkov ako relevantný podklad pre
rozhodovanie Obecného zastupiteľstva
a stavebného úradu obce.
Z týchto dôvodov, ako predseda KVRŽP,
chcem poukázať na niektoré nedostatky,
resp. nezrovnalosti v schválených zme-
nách a doplnkoch č.2/2008, s ktorými
sme sa stretli v KVRŽP pri posudzovaní

predkladaných projektových dokumentá-
cií. 

Predmetné zmeny a doplnky boli spraco-
vávané a schvaľované neúmerne dlhý
čas. 2 roky v súčasnom dynamickom roz-
voji obce je veľmi dlhý čas. Za toto obdo-
bie bolo zrealizovaných veľa projektov
a boli vydané územné rozhodnutia na
územia v súlade v tej dobe platným
územným plánom v znení neskorších
platných zmien a doplnkov, čo zmeny
a doplnky 2/2008 vôbec nepostrehli.
Záväzné regulatívy sú stanovené tak pod-
robne ako by sa jednalo o územný plán
zóny. Územný plán určuje základné regu-
latívy rozvoja obce. Podrobnejšie regula-
tívy stanovujú až územné plány
vyčlenených zón, resp. urbanistické štú-
die na úrovni zóny. Neviem, na čo boli vy-
medzené územia pre podrobnejšie
riešenia na úrovni zóny v tých lokalitách,
ktoré boli už zastavané, resp. boli rozo-
stavané (lokalita,B17 a B18 Spodky), a na
ktoré boli vydané platné územné rozhod-
nutia. V týchto platných územných roz-
hodnutiach bola riešená nielen dopravná
a technická infraštruktúra, ale aj parcelá-
cia územia, výmera parcely, jej zastava-
nosť, druh zástavby, výška a pod. Toto sa
týka lokalít Tálky a Koruna Invest. Na zá-
klade týchto právoplatných územných

rozhodnutí boli pozemky predané fyzic-
kým osobám, ktoré si začali riešiť svoje
bývanie v zmysle týchto rozhodnutí.
A teraz, keď požiadajú o stavebné povo-
lenia v týchto lokalitách, sa dozvedia, že
napríklad ich stavebná parcela nie je
v súlade so záväzným regulatívom o min.
výmere pozemku, zastavanosti atď
a teoreticky by na svojej parcele nemohli
stavať, pretože nespĺňajú základný regu-
latív o výmeru parcely, resp. majú nieke-
dy aj odlišnú predstavu o architektúre
svojho bývania, ktoré si chcú riešiť svo-
jich možností a predstáv. 

Preto si myslím, že ak už boli takéto zá-
väzné regulatívy využitia územia vypraco-
vané v takejto podrobnosti, mali byť
stanovené tak, aby zohľadňovali aj polo-
hový faktor územia, ktoré je v Marianke
veľmi rôznorodé (rovinaté územia, svaži-
té územia, územia v kontakte
s prírodným a krajinným zázemím obce,
územia v kontakte s pôvodnou zástav-
bou,...) a nie stanoviť regulatívy an blok
rovnaké pre celé územie obce. Preto
KVRŽP pri posudzovaní projektových do-
kumentácií požaduje doplniť projekty
o väzby na širšie okolie a zákres navrho-
vané objektu do reálnej fotografie, aby sa
preukázal aj súlad s okolitou zástavbou. 

Mariatál
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Ďalší rozpor je v zmene funkčného využitia
územia v lokalite medzi bývalým areálom
družstva a existujúcou zástavbou rodinných
domov Nad Bednárovým. Toto územie
v územnom pláne bolo riešené pre dopravné
plochy, pretože územím je trasovaný vysoko-
tlakový plynovod 700mm, ktorého ochranné
pásmo v zmysle zákona č.656/2004
o energetike je 50 m na každú stranu, to zna-
mená, že zaberá koridor o šírke 100 m.
Zmeny a doplnky č.2/2008 menia pôvodnú
funkciu na bývanie v rodinných domoch, čo
je zavádzajúce, pretože územie je nezastavi-
teľné v šírke koridoru, ako aj nevhodné
z hľadiska blízkosti budúcej trasy D4. Mali
by sme sa vyvarovať podobným problémom,
ako sa vyskytli pri zástavbe v lokalite Tálky,
kde územie v ochrannom pásme cintorína
bolo navrhnuté na bývanie bez zohľadnenie
ochranného pásma a zástavba sa 
realizuje v bezprostrednej blízkosti 
cintorína.

Ďalšie poznámky a pripomienky k odsúhla-
seným zmenám a doplnkom č.2/2008:
- podporovanie novo navrhovanej zástavby
vychádzajúcej z charakteru pôvodnej zá-
stavby 

Charakter pôvodnej zástavby v obci či už
z hľadiska urbanistického pôdorysu, resp.
architektúry sa nezachoval, resp. zachoval
len v minimálnej miere. Pôvodná obec bola
podstatne prestavaná už v predchádzajúcich
obdobiach. Pôvodná zástavba je čitateľná
čiastočne len na nám. 4. apríla a areálu kos-
tola a kláštora. Preto je dosť ťažké posudzo-
vať novú zástavbu z tohto hľadiska!  Skôr je
dôležité sa zamerať na špecifickosť prírod-
ného a krajinného prostredia územia obce
pri súbežnom zabezpečení súčasných náro-
kov jej obyvateľov na kvalitné bývanie.
Z tohto hľadiska mali byť stanovené regulatí-
vy zohľadňovať polohový faktor územia na-
vrhovanej 
zástavby, terénne danosti, priamu 
väzbu na prírodné zázemie atď.

1. Záväzná časť ÚPN obce
1.1. Zásady a regulatívy priestorového uspo-
riadania

Maximálna výška objektov:
Maximálna výška objektov je stanovená na
9,5 m od úrovne najnižšieho bodu pôvodné-
ho priľahlého terénu 
- dá sa to dosiahnuť na rovine, ale nie
v svažitom teréne parcely ak sa ešte nachá-
dza pod  komunikáciou !!!

- čo v prípade navrhovania športovej 
haly na ihrisku alebo uvažovaného zastre-
šenia školy s využitím podkrovia, nie so si
istý, či sa to dá dosiahnuť?

Tvar a sklon striech:
Požadované zastrešenie vo všetkých regu-
lačných blokoch symetrickými šikmými stre-
chami so sklonom od 30° - 45° 
– ani v minulosti všetky strechy neboli syme-

trické! Tento regulatív mal byť len ako do-
poručený a nie záväzný. V určitých

lokalitách alebo na určitých stavbách si
neviem predstaviť takéto symetrické šik-
mé strechy. Závisí to od polohy lokality,
susediaceho územia, existujúcich stavieb
a pod. Malo by to byť posudzované indivi-
duálne z hľadiska širších väzieb na okolité
územie, resp. stavby (v už zastavaných,
resp. rozostavaných územiach...). A čo
v prípade prízemných rodinných domov
charakteru bungalovu, pri ktorých sa ne-
uvažuje s obytným podkrovým? V zmysle
tohto regulatívu by mali byť zastrešené šik-
mou symetrickou strechou s predpísaným
sklonom. Dovolím si tvrdiť, že by to bol 
paškvil! 

- ploché a pultové strechy sú prípustné len
pri jednopodlažných prístavbách
a dostavbách k hlavnému objektu, pričom
zastavaná plocha prístavby nesmie pre-
siahnuť 25% plochy hlavného objektu 

- to znamená len nad garážami a na základe
čoho sa stanovila takáto zastavanosť? 

Uličné čiary:
V regulačných blokoch B na pozemkoch
s výmerou do 800 m2 je potrebné zachovať
prednú a zadnú uličnú čiaru (vzdialenosť od
cesty) 
- uličná čiara je definovaná ako vymedzenie
dopravného, resp. uličného priestoru!
Pojem zadná uličná čiara neexistuje!
Vhodnejšie je stanoviť prednú stavebnú
čiaru ako neprekročiteľnú vzdialenosť ku
komunikácii a zároveň ju parametrizovať

(napr. 5,00 m od hranice komunikácie)
Zadnú stavebnú čiaru (ak je potrebná) sta-
noviť ako maximálnu vzdialenosť (do hĺbky
parcely) od prednej stavebnej čiary alebo
minimálnu vzdialenosť od susednej parcely
a zase neprekročiteľnú k susednej parce-
le!!!.

Je potrebné zachovať rovnobežnú orientáciu
objektov s priľahlou komunikáciou 
- dá sa to dosiahnuť za predpokladu pra vi -
del nej pravouhlej parcelácie územia. A čo
pri nepravidelnej parcelácii v pôvodnej 
časti obce?

Špecifické regulatívy:
Pre regulačné bloky B
a ZO je stanovená 
maximálna výšková
úroveň podlahy prvého
nadzemného podlažia
(+-0,000) 0,3m od
úrovne priemernej vý-
šky pôvodného terénu
- zase sa nezohľadnila
konfigurácia terénu! Dá
sa to dosiahnuť na rovi-
ne, ale Marianka nie je
len rovina!
Maximálna zastavaná
plocha 1 objektu je ob-
medzená nasledovne:
500 m2 pre regulačný
celok OV a VS
čo v prípade, že
z hľadiska ďalšieho roz-
voja obce (veď územný
plán je stanovený na
obdobie 
do roku 2030), bude
potrebné realizovať 
napr. nákupné centrum
(Billa, Kaufland,...)
a nájdu sa vhodné 
plochy, resp. lokality,
nebudú sa môcť reali-
zovať, pretože budú
v rozpore so záväznou
časťou územného 
plánu
25 m2 pre regulačný
blok ZO (okrem ZO2,
3, 4 a 8), Š, RK, DP,

Z a C podľa tohto regulatívu nebude možné
v areály ihriska (po jeho majetkoprávnom vy-
sporiadaní) realizovať žiadnu stavbu väčšiu
ako 25 m2. 

Toto sú zatiaľ najväčšie problémy, s ktorými
sa KVRŽP stretáva pri posudzovaní predlože-
ných projektových dokumentácií. 

Pre budúci vhodne rozvoj obce Marianka bu-
de potrebné upraviť niektoré záväzné časti
platného územného plánu, a to formou zmien
a doplnkov, tak aby územný plán plnil funkciu
(samozrejme pri vhodnej regulácii vo všet-
kých zložkách obytného a krajinného pro-
stredia) pri rozvoji obce a nebol jeho brzdou.

Ing. arch. Pavel Gašparovič
predseda KVRŽP

Mariatál
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DIAĽNICADIAĽNICA

V apríli 2011 Ministerstvo životného prostredia zahájilo
posudzovanie EIA zverejnením dokumentácie a vyzvalo dotknuté
obce a občanov na pripomienkovanie v zákonnej lehote 30 dní.
V čase pred verejným prerokovaním v Lozorne sa OZ Malé
Karpaty podarilo v krátkom čase pripraviť informačný leták o D4
pre Marianku a Vajnory, s cieľom
upozorniť susedov o prebiehajúcom
konaní EIA. Vďaka Romanovi
Neumahrovi, ktorý vytlačil letáky
z predlohy zaslanej v piatok o 14:00 hod,
ešte v ten deň, sa podarilo počas
víkendu roznosiť 400 letákov
s podpisovými hárkami do schránok
najlbižších domov (pod družstvom,
Karpatská a pod) a to vďaka ochote
manželov Brestovanských, ktorým za
pomoc ďakujeme. Zostatok letákov
dostali ostatné domy v pondelok a
utorok. V priebehu víkendu sme
spojazdnili web stránku
www.ozmalekarpaty.sk.
Nasledujúci týždeň, vo štvrtok 12.5.2011
zorganizovala NDS verejné prerokovanie v Lozorne (?). Na
prerokovaní účasťou dominovali Mariančania. Starosta Marianky
splnomocnil p. Statelova zastupovaním obce.. Na rokovaní sme
v mene Marianky požiadali NDS o zorganizovanie verejného
prerokovania v obci Marianka (na čo máme právny nárok).
K tomu sa NDS vyjadrila zamietavo, s tým, že v Lozorne ide 
o posledné verejné prerokovanie. V čase, keď máte možnosť
čítať tento článok, bude pravdepodobne už po verejnom

prerokovaní v Marianke, ktoré sa napokon na základe
požiadavky Marianky na NDS podarí zorganizovať na 15.6.2011
v Exercičnom dome. Na verejnom prerokovaní v Lozorne sa
zúčastnili ľudia z Marianky, väčšinou z lokalít najviac dotknutých
(domy 100 - 400 m od osi diaľnice). Prerokovania sa zúčastnil

aj p. Kamenický, odborník na hluk, ktorý
vecne argumentoval porušeniami zákona
a metodík pri spracovaní hlukovej štúdie
EIA (ktoré pripomienkoval už v roku
2008). Manželia Kminiakovci, analyzovali
EIA z hľadiska vplyvov na podzemné  
a povrchové vody, stabilitu a zraniteľnosť
horninového prostredia, ako i celkového
spôsobu a metodiky vyhodnotenia
vplyvov na jednotlivé zložky ŽP a oby -
vateľstvo. V rámci diskusie so zástupcami
NDS, HBH (spracovateľ EIA) a Dopravo -
projektu (Ing. Jurkovič), sme si potvrdili
správnosť väčšiny našich faktických
pripomienok a argumentov voči
predloženej EIA. Niektoré z nich –
absencia analýzy podielu dopravy

tranzitnej a mestskej, chýbajúci podrobný geologický a
hydrogeologický prieskum, použitie zlej metodiky pri výpočte
hluku, pravdepodobne nezohľadnenie smeru prevládajúcich
vetrov (šírenie exhalátov z výduchu pri našom portáli),
plánované odvedenia vačšiny odpadových vôd z tunela smerom
k Marianke..a mnohé ďalšie nedostatky usvedčili širšiu i
odbornú verejnost, že kvalita spracovania predloženej EIA
nezodpovedá rozsahu najväčšej investície svojho druhu 

Petíciu OZ Malé Karpaty, 
k tunelu D4 podporilo 

cez 400 ľudí.
Diaľnica D4 pri Marianke

natrvalo zhorší kvalitu 
aj Vášho života 

v Marianke.

�
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v regióne a významu dopadov stavby na životné prostredie 
a obyvateľstvo.

Vzhľadom na skutočnosť, že požadované prieskumy, jasne
zadefinované v „Rozsahu hodnotenia“ chýbajú, nebolo
možné hodnotiť ani konkrétne vplyvy na jednotlivé zložky ŽP,
a tým pádom nie je možné ani ich správne  a objektívne
číselne kvantifikovať.

Sumárne vyhodnotenie vplyvov vybraného variantu 7c) na
životné prostredie a obyvateľstvo v porovnaní s 0-tým
variantom (bez výstavby diaľnice) ako „mierne pozitívne“ 
sa javí z uvedených dôvodov ako účelové a vo viacerých
hodnotených kritériách nepodložené faktografickými
dátami.

NEDOSTATOČNÉ DOPRAVNÉ ANALÝZY:
Trasa cez Lozorno má odhadovanú intenzitu dopravy zhruba
12 500 vozidiel denne, trasa cez Marianku zhruba 25 000
vozidiel denne. Na otázku, či nie je vyššia doprava v trase
cez Marianku zapríčinená bližšou polohou Bratislavy, sme 
od p. Jurkoviča dostali kladnú odpoveď. Z toho ale logicky
vyplýva, že viac ako 50 % dopravy cez tunel bude tvoriť
mestská doprava, a deklarovanej tranzitnej doprave bude
slúžiť iba okrajovo (menej ako 50 %). Napriek tomu, tunel D4
významne neodľahčí dopravu v Bratislave. Na moste
Lafranconi je odhad poklesu vozidiel iba o 5 000 denne 
(z celkového počtu zhruba 65 000 vozidiel). Vzhľadom na
efektívnosť investícií sa teda javí trasa Lamač – Krasňany,
resp. Lamač -Vajnory z dopravného hľadiska efektívnejšia,
lacnejšia (kratší úsek), s nižšími negatívnymi vplyvmi na
okolitú prírodu a obyvateľstvo (vzdialenosť od diaľnice po
kopec v Lamači je minimálna). Problémom Bratislavy je
denný prílev 100 000 áut ráno a odlev poobede, čo tunel D4
takmer nerieši.
Po absolvovaní verejného prerokovania, z ktorého sa
v zmysle zákona robil zvukový záznam, sme dokončili návrh
stanoviska pre obec a nasledujúci deň ráno sme ho poslali
starostovi. Na formuláci stanoviska sa podieľalo zhruba 7
ľudí.

ÚPRAVA NÁVRHU PREDSEDOM KVR
Naše stanovisko podľa poriadku starosta poslal predsedovi
KVR, ktorý (tiež po poriadku …) zrevidoval predseda KVR p.
Ing. Arch. Gašparovič. Z nášho 12 stranového stanoviska tak
po tejto selekcii bola vynechaná asi polovica obsahu. V rámci
vypusteného textu boli jednak argumenty poukazujúce na
porušenia zákona v rámci vypracovania EIA, ako i požadavky
na ochranu zdravia obyvateľstva a kvality bývania. Bohužiaľ
v stanovisku chýba aj požiadavka na zaradenie variantu
Lamač – Krasňany, pre Marianku jednoznačne optimálny
variant (či už reálny je alebo nie). Požiadavka na spracovanie
tohoto variantu bola zahrnutá aj v stanovisku obce Marianka
z roku 2008. Pokiaľ Občianske združenie Malé Karpaty (OZ
MK) nebude uznané za účastníka konania zo strany MŽP SR,
nepomôže ani to, že túto požiadavku zahrnulo do stanoviska
OZ MK. Ďaľšou zmenou vo finálnom stanovisku obce bolo
skrátenie úseku varianty s prekrytím diaľnice za západným
portálom z dĺžky 16,2 km na 16,0 km. Pre ľudí v rodinných
domoch pod družstvom to znamená, že prekrytie neskončí
200 m za ich domami, ale rovno pri ich domoch … Dĺžka
16,2 km bola naviac dohodnutá aj na rokovaní KVR.

Mariatál

VZDIALENOSTI:
Vzdialenosti navrhovanej trasy diaľnice od Karpatskej si pozrite
na obrázku číslo 1. 

Vzhľadom na to, že NDS na verejnom rokovaní oznámilo, že
stanoviská je možné zasielať do 20.5.2011, Občianske združenie
Malé Karpaty dokončovalo stanovisko ďaľší týždeň (p. Zemanová
za Vajnory, p. Kminiaková za Marianku). V piatok 20.5.2011 sme
odoslali stanovisko OZ MK na MŽP SR, v rozsahu 17 strán
s podpísanými petičnými hárkami. 
V plnom znení je zverejnené na   www.ozmalekarpaty.sk v sekcii
stanovisko.
Ďakujeme Vám za 362 podpisov petičných hárkov, ktoré sme
dostali v priebehu 1,5 týždňa. S ďaľšími, ktoré sme dostali po
odoslaní stanoviska, presahuje celkový počet 400, čo svedčí
o serióznom záujme. Ďakujeme tiež pátrovi Augustínovi, p.
Makovickému za pomoc pri organizovaní podpisu petičných
hárkov. Zákonom stanovený minimálny počet pre uznanie
občianskeho združenia, ako účastníka konania, je 250 podpisov. 
Je zrejmé, že diaľnica hlukom a exhalátmi počas výstavby, ale i
prevádzky v navrhovanej podobe zásadne natrvalo negatívne
zmení charakter krajiny, scenériu územia a hlukovú a imisnú
záťaž v obci. Pre ilustráciu v súčasnosti veľa ľudí v Marianke
pociťuje výrazný hluk z diaľnice D2 vzdialenej 
3,5 km.
Normy povoľujú na vidieku max. priemerné hladiny hluku 
45 dB v noci a 50 dB počas večerných a denných hodín.
Dôležité je v plnej miere pochopiť význam pojmu „priemerný“
v tomto kontexte. Znamená to, že pokiaľ z tunelu víde kamión,
ktorý nárazovo spôsobí hluk napr. 
75 dB, ale trvá iba 5 sekúnd pokiaľ prejde okolo, na celodennom
priemere sa to takmer neprejaví. Napriek tomu sa ľudia naokolo
zobudia a budú pokúšať zaspať … až kým nepôjde ďaľší kamión.
Povolené limity porušené nie sú. Naviac vďaka tomu, že hluk
predstavuje logaritmickú funkciu, rozdiel v hlučnosti o 3 dB
predstavuje zdvojnásobenie hluku. To znamená, že ak je dnes
v súčasnosti v noci hlučnosť v Marianke napr. 30 dB (odhad -
nemerané) a po dobudovaní diaľnice bude v noci napr. 45 dB
nepôjde o zvýšenie hlučnosti o 30 % zvýšenie hladiny hluku, ale
o 10 násobné zvýšenie hladiny hluku t.j. 1 000 % - ný nárast. To,
že realita nebude ďaleko je veľmi pravdepodobné, pričom stále
bude všetko podľa platných noriem.
Diaľnica bude vedená po Máststkom vŕšku. Aby ste si doká zali
živšie predstaviť ako to bude zhruba v realite vizerať pozrite si
vizualizácie s prirovnaním rodinného domu 
(cca 7,5 m výšky), človeka 1,8 m výšky oproti násypu 6 m 
a 3 m protihlukových stien. 
V ďalšom uvedieme niekoľko vizualizácii z okolia diaľnice 
a Marianky. Pri ceste smerom do Marianky budete mať diaľnicu
po ľavej ruke.
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V súvislosti s tunelom sa
vynárajú nasledovné obavy:

Aký asi bude hluk z diaľnice D4 vzdialenej iba 0,3 km?
Koľko asi bude trvať výstavba tohoto najdlhšieho (10 km

tunela) na Slovensku, keď výstavba tunela Sitiny (1,5 km) trvala 
5 rokov?

Aká bude prašnosť a hluk zo stavby, ktorá nebude mať
vybudované žiadne protihlukové opatrenia?

Ako sa zmení scenéria Mástskeho vŕšku, na ktorého hrebeni
bude vedené teleso diaľnice na 6 m násype, s 3 metrovými

protihlukovými stenami?

Bude Marianka ďaľšou obeťou NDS pri budovaní diaľnic ako
napr. Považská Bystrica (kde ide diaľnica ponad obytné domy

stredom mesta), alebo Jarovce, kde diaľnica vedie 400 m od
dediny dokonca bez protihlukových stien?

Aký vplyv bude mať vypúšťanie exhalátov z komína pri
západnom portáli v Marianke, ktorý odvetráva 2,5 km úsek,

naviac keď prevládajúce vetry vanú od Stupavy?

Prečo Marianka nebola prizvaná ako dotknutá obec pri
projektovaní križovatky diaľničného privádzača pred Stupavou,

napriek tomu, že v súčasnosti zásadne ovplyvňuje technické
riešenie úseku pri Marianke?

Prečo je možné v Rakúsku stavať zapustený diaľničný obchvat
v celom úseku ale na Slovensku to možné nie je? 

Prečo stoja diaľnice na Slovensku viac ako skoro kdekoľvek
inde na svete?

Nie je rozumnejšie posunúť trasu bližšie ku Bratislave? Pokiaľ
ide o riešenie dopravy v Bratislave, nie je efektívnejším riešením

vybudovanie mimoúrovňových križovatiek na jednom dvoch
ťahoch, podobne ako v iných mestách?

Nestihne tunel D4 podobný osud vysokej poruchovosti ako
tunel Branisko, kde tiež nebol vykonaný podrobný geologický

prieskum?

Je si spracovateľ natoľko istý, že tunel nebude vystavený
zemetraseniu počas plánovanej 600 ročnej životnosti, napriek

tomu, že ide o tektonicky exponované územie? Geofyzikálny
prieskum spracovateľ v rámci EIA taktiež nezrealizoval.

Ako daľeko bude počuť odstrely z razenia tunela (napr.
v Panskom Lese je vzdialenosť vzdušnou čiarou minimálna).

Je naozaj možné postaviť hocičo, bez ohľadu na dopady na
obyvateľov a prírodu?

Nemienime naozaj zachovať žiadne územie na rekreáciu 
a základné fungovanie prírody?

Oprávňuje riešenie dopravy likvidovať životné prostredie
v navrhovanom rozsahu?

?

?

?

?

?
?

?

?

?

?

?

?

?

?
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� V prvom rade dopracovanie EIA v zmysle
predložených zákonov, aby bolo možné
porovnať rôzne varianty objektívnejšie.

� Zaradenie variantu s portálom v Lamači (iba
OZ Malé Karpaty). Pokiaľ sa tento variant
nepresadi:

� Podúrovňové vedenie celej trasy diaľnice až
po križovatku pred Stupavou, preložením
trasy diaľnice popod križovatku, dá sa znížiť
trasa o 11 m. Pokiaľ sa tento variant
nepresadí:

� Čo najdlhšie vedenie prekrytia diaľnice za
západným portálom až po km 16,7 s tým, že
trasa diaľnice od križovatky pôjde opačným
sklonom.

V PRÍPADE BUDOVANIA DIAĽNICE:
� Budovanie tunelového úseku D4 až o vybu do -

vaní prípojky diaľnice D4 na východnej strane
na diaľnicu D1.

� Prednostné vybudovanie podúrovňového
vedenia úseku za Mariankou tak, aby bola
obec chránená pred stavebným ruchom v čo
najkratšom čase (max 1 rok).

� Nesúhlas s vývozom vyťaženej zeminy 
do Lomu v Marianke.

� Posunutie výduchu exhalátov ku križovatke
pred Stupavou, ďalej od obytných domov
(alebo vyššie do lesa, čo je až náhradné
riešenie).

Viac informácií na  www.ozmalekarpaty.sk.
Dušan Statelov, Katarína Kminiaková

OZ Malé Karpaty

Vývoz splaškových odpadových vôd vlastným fekálom – taký bol názov článku
v Mariatáli 01/2008, v ktorom sme informovali o začatí prevádzkovania

vývozu splaškových odpadových vôd „obecným“ fekálom. Bol to jeden
z predvolebných sľubov volieb v roku 2006, ktorý bol začiatkom toho volebného
obdobia aj splnený. Píšem „obecným“ fekálom preto, lebo sa jedná o službu
obci a pre obec, aj keď fekál vlastní občianske združenie TÁL. Keď sme
zvažovali, akú formu a postup zvoliť pri kúpe a prevádzkovaní fekálu, rozhodli
sme sa, že pôžičku na fekálny príves si zoberie občianske združenie TÁL (vtedy
už vlastnilo traktor na leasing). Obec Marianka má s Bratislavskou vodárenskou
spoločnosťou (BVS) zmluvu o odvádzaní odpadových vôd zo žúmp a taktiež má
s občianskym združením TÁL zmluvu o prenájme traktora a fekálneho prívesu.

Rokovaním na BVS bolo dohodnuté vypúšťanie odpadových vôd do šachty na
verejnej kanalizácii určenej spoločnosťou BVS a.s. Bratislava. Na začiatku
vyvážania bola na vypúšťanie určená šachta pred Záhorskou Bystricou, pri
potoku, ktorú sme aj využívali do doby, pokiaľ ju IS Marianka nezasypala
zeminou, lebo je jej vlastníctvom a v tom období nesúhlasili s vývozom 
do tejto ich šachty. Od vtedy sme hľadali vhodnú šachtu na vypúšťanie 
a postupne boli vypúšťané splašky v rôznych šachtách. Jedno obdobie boli
splašky vypúšťané aj do bývalej žumpy exercičného domu, odkiaľ postupne
vytekali do kanalizácie, čo ale spôsobovalo oprávnenú kritiku občanov
bývajúcich pri hlavnej kanalizačnej stoke, kôli veľkému zápachu v obci, ktoré
toto vypúšťanie spôsobovalo. V súčasnosti sú splašky vypúšťané do šachty
v lokalite na Spodkoch.

Prevádzkovanie fekálu občianskym združením TÁL v spolupráci s obecným
úradom sa stalo v predvolebnom období v roku 2010 terčom častej kritiky
niektorých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.
V rôznych svojich kritických vystúpeniach sa opierali o niektoré chyby
v zmluvách a v prevádzkovaní fekálu. Nejednalo sa len o normálnu konštruktívnu
kritiku s cieľom napraviť chyby, ale išlo doslova o kriminalizovanie

AKÉ RIEŠENIA
NAVRHUJEME?

Informácia o vyvážaní         
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a naznačovanie obohacovania sa občianskeho združenia TÁL
a niektorých ľudí, na úkor okrádania obyvateľov Marianky,
spochybňovali vedenie účtovníctva, atď, čo boli absolútne klamstvá.
V tom období to bolo možné pochopiť, preto že sa jednalo
o predvolebné stretnutia a niektorí kandidáti si „naháňali“ hlasy ako
vedeli. Ale nedá sa rozumieť tomu, prečo niektorí neúspešní kandidáti
túto tému otvárajú aj v súčasnosti a neustále kriminalizujú činnosť
vyvážania splaškov, s úmyselným používaním rôznych hanlivých výrazov
ako napríklad „vekslovanie Obce s Tálom“ a iných. Preto vlastne aj
píšem tento článok, aby som vysvetli, ako to s vyvážaním a platbami za
vyvážanie skutočne je.

Je fakt, že v prvej  zmluve medzi Obcou a Tálom boli chyby, ktoré boli
dobrou témou pre kritiku niektorými ľuďmi. Dôležité ale je, že samotné
vyvážanie a fakturácia bola robená správne. Samozrejme aj zmluvná
a dokladová časť akejkoľvek činnosti musí byť v poriadku, čo je už
dnes napravené. Na začiatku sme sa sústredili na vykonávanie
samotnej činnosti, zabezpečenie vývozov a riešenie problémov s tým
spojených a „papiere zostali bokom“. 

Tak ako to vlastne s fakturáciou a peniazmi, ktoré sa „točia“ okolo
vývozu splaškov v skutočnosti je? 
V súčasnosti je obyvateľovi za jeden vývoz fakturovaná čiastka 
34,000 € 
Z toho pre BVS 9,885 €

pre TÁL 16,452 €
pre Obec 7,663 €

Platba pre BVS pozostáva z nákladov na stočné a z poplatku
stanoveného za vypúšťanie do šachty. Platba pre TÁL pozostáva

z nákladov na  prenájom traktora a fekálneho prívesu s prepočítanou
návratnosťou na cca 7 rokov, z nákladov na naftu, z nákladov na opravy
a údržbu strojov a zo zisku 5%. Platba pre Obec pozostáva z mzdy pre
strojníka a z manipulačných nákladov obce. Cena 34.00 € za jeden
vývoz v prepočte znamená cenu vo výške 4,10 € za 
1 m3 splaškov. Pre porovnanie cena, ktorú fakturoval Mestský podnik
Stupava za vývoz splaškov, pred tým ako začal fungovať náš fekál, bola
cca 7,54 € za 1 m3 splaškov, čo je dvojnásobok našej súčasnej ceny.

Občianske združenie TÁL má riadne vedené účtovníctvo, je kvartálnym
platcom DPH a každoročne podáva riadne daňové priznanie. Nákup
traktora bol na leasing a spláca sa leasingovej spoločnosti. Nákup
fekálneho prívesu bol z bezúročnej pôžičky od súkromných osôb
a spláca sa súkromným osobám, bez akéhokoľvek úroku z pôžičky.
Peniaze, ktoré obci fakturuje občianske združenie TÁL, sú použité
výlučne na splácanie, prevádzku, opravu a údržbu strojov. Zisk
z prenájmu strojov je kumulovaný na účte občianskeho združenia
a používaný výlučne pre činnosť združenia a hlavne na rekonštrukciu
kultúrnych pamiatok v obci. Všetky činnosti členov združenia sú
dobrovoľné, bez nároku na odmenu, teda nikto v združení nemá
vyplácaný žiaden plat. 

Tento článok je písaný pre všeobecnú informáciu, ale hlavne pre  tých
obyvateľov obce, ktorí majú pochybnosti o tom, že niektoré činnosti
pre spoločné dobro je možné vykonávať nezištne. Vyvážanie splaškov
občianskym združením TÁL je príkladom toho, že to možné je. Všetky
informácie a fakty z tohto článku sú pravdivé a je možné si ich overiť
z účtovníctva občianskeho združenia. 

Dušan Makovický, predseda občianskeho združeniaTÁL

     splaškových odpadových vôd v  obci Marianka
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KULTÚRA
MIKULÁŠ
Poslednou našou akciou
v minulom roku bol Mikuláš
a detská diskotéka
spojená s ním.
Deti boli
v exercičnom
dome, kde
čakali na
Mikuláša ,
aby
rozsvietili
vianočný
strom, potom
odtiaľ v sprievode
prišli do
spoločenského domu, kde na nich
čakali už sladkosti, punč a hlavne
dobrá hudba. Pri tejto akcii
pomáhalo veľmi veľa ľudí, nedá sa
to všetko napísať, preto nebudem
konkretizovať a poďakujem
všetkým za spoluprácu
a sponzorské príspevky. 

Edita Radačovská, predseda
kultúrnej komisie

CHORUS BAND
2011
Prvou myšlienkou, ktorá nás dala
dokopy bolo spievanie Vianočných
a Veľkonočných piesní v kostole -
preto Chorus Band. Postupne sme
zaspievali Tichú noc a iné Vianočné
piesne. Neskôr aj Veľkonočné Pašie
kde nás „sprevádzal“ aj známy
hudobný skladateľ Mojmír Hanák.

Pri prijemných nácvikoch
s klavírnou korepetítorkou Jankou
a dirigentkou Ankou okrem
spevu znejú aj vtipy a koštuje sa
vínko a iné dobroty. Po
niekoľkých zahrievacích kolách v
kostole sme začali uvažovať aj
o vystúpení pre radosť a zábavu
na verejných stretnutiach
v Marianke. Tak sme postupne
zaspievali (dobili parket) na
stretnutí dôchodcov,

Mariatálskom bále a aj na
Mariatálfeste. Niektoré piesne
boli vydarené, niektoré menej,
nijako nás to však nerozkývalo -
bavili sme sa minimálne tak
dobre, ako publikum. A celé sú
na tom najlepšie štvrtkové
večery kedy cvičíme spev a je pri
tom dobrá nálada. Každý z nás
by sám niekde ťažko zaspieval,
ale v zbore vždy niekto trafí ten
správny tón a ostatní sa chytia.
A nakoniec keď spievame všetci
spolu a máme trochu čas
natrénovať, tak to aj zaznie. Náš
umelecký rast je poznať.
Postupne sa zlepšujeme a už
sme dokázali zaspievať aj naozaj
dobre, napr. Adeste Fideles na
Vianoce, alebo Pašie na Veľkú
noc. Každý, kto by si s nami rád
zaspieval je vítaný. Spievame
vždy vo štvrtok v ateliéri na fare
o 18:30 hod., mimo prázdnin,
ktoré sa nezadržateľne blížia.

Umelecká rada (chorovodi)
mužského zboru Chorus Band

Marianka.

Čas ubieha a  ja sa Vám
prihováram opäť 
za komisiu kultúry 
a  sociálnych vecí. Po
voľbách sa naša komisia
máličko zmenila, ale
chuť a  elán pracovať nám
zostal. V  komisii v  tomto
volebnom období pracujú
p. Alena Pápayová, 
p. Alena Havlíková 
a  p. Mário Bubnič. Touto
cestou sa chcem
poďakovať členom
komisie v  minulom
období za spoluprácu .
Prísľub na pomoc
v prípade potreby srdečne
prijímame, pretože
usilovných rúk a  dobrých
nápadov nie je nikdy
dosť.

Náš kultúrny program
pozostáva už

z tradičných akcií ako sú
Jánske ohne , Hodová
zábava, Stretnutia seniorov,
Mikuláš s adventnými
dielničkami, možno sa tam
dostane aj nová akcia,
o ktorej teraz ani nevieme.
Čas ukáže čo z tohto
budeme organizovať. 

Už prvá akcia nám nevyšla
z dôvodu nefunkčnosti
spoločenského domu. Prvé
stretnutie seniorov sa tak
nemohlo konať, čo nás
veľmi mrzí, pretože tieto
stretnutia bývajú milou
spoločenskou akciou v obci
pre našich starších
spoluobčanov. Dúfame, že
jesenné podujatie nám už
nič neprekazí. 
Pretože je mesiac máj už
pomaly na konci,
pripravujeme na 25.6.2011
Jánske ohne s country
posedením a futbalom. Táto
akcia má svojich fanúšikov,
preto sa tešíme na Vás aj
tento rok. 



BRIGÁDA  2. 4. 2011

JARNÉ
UPRATOVANIE
Tohtoročná jarná brigáda bola
organizovaná v rov nakom
termíne ako brigáda v údolí,
v obci brigádu organizoval
starosta obce JUDr. Radovan
Jurika  a v údolí správca
farnosti páter Augustín. Na
obecnej brigáde sa zúčastnili
pracov níčky obecného úradu,
uči teľky z materskej škôlky
ako aj členky našej komisie.
Pripojili sa k nám aj deti
a rodinný príslušníci brigád -
nikov. Čistilo sa okolie
autobusovej zástavky, mies to
pri pomníku, v okolí lavičiek.
Vyhrabalo sa všetko  staré lístie, neporiadok z odpadkov. Ostrihali sa kríky v okolí a všetko sa zviezlo na fúrikoch pred hostinec, odkiaľ to potom
pracovníci obecného úradu odviezli na skládku odpadu. Súčasne v obci prebiehal aj zvoz veľko rozmerného odpadu a bielej techniky. Po celej obci
boli veľkoplošné kontajnery. Po uprataní námestia sa prešlo na gulášový happening do údolia. 
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NOVINKY Z NAŠEJ FARNOSTI
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Obnova organu
v pútnickom chráme
Narodenia panny
Márie v Marianke
očami majstra 
pána Dalibora Lipku

Na základě prohlídky nástroje ze dne 
15. 1. 2010 a předběžného jednání z téhož
dne byl vypracován návrh na generální obno-
vu varhan v kostele Narodenia panny Márie
v Marianke. Varhany postavila v roce 1941
firma Rieger pod opusovým číslem 2979.
Disponují 17ti znějícími rejstříky na dvou
manuálech, z toho jeden rejstřík I. manuálu
je transmitován do pedálu. Do původní
dodatečně prohloubené slohové barokní
skříně jsou umístěny tři samostatné kuželko-
vé vzdušnice pro dva manuály a pedál.
Prospekt varhan je tvořen pěti poli 31 kusů
píšťal Principálu 8´ o rozsahu C-fs1 a
dvěma poli čtrnácti jednostopových němých
píšťal. Vzdušnice II. manuálu je umístěna do
žaluziové skříně za stroj I. ma nuálu, pedálová
vzdušnice usazena do pravého boku nástro-
je. Pod vzdušnicí I. ma nuálu se nachází roz-
měrný křídlový zásobník vzduchu s klínovým
foukačem pro napájení hlavního stroje a
pedálu. Nad hlavním zásobníkem vzduchu je
uložen křídlový regulátor pro napájení vzduš-
nice II. manuálu. Rozkmitávání regulátoru
zajišťuje kyvadlové tremolo na dlouhém zin-
kovém konduktu. Vzdušnice hlavního stroje
je se zá sobníkem přes plovák propojena
pomocí pružného křídlového vzduchovodu,
ostatní vzduchovody v pevném dřevěném 
provedení.

Nástroj trpěl řadou zásadních závad, jež
nemohly býti odstraněny svépomocnými
zásahy prováděnými místním varhaníkem.
Navíc do některých částí ústrojí varhan byl
díky nahuštěné vnitřní zástavbě servisní pří-
stup zcela znemožněn.

Toto platí hlavně pro hrací stůl, který byl
přístupovými dveřmi zcela přiražen ke zdi
zábradlí kůru. Po sedmdesáti letech inten-
zivního užívání a v zájmu jeho zachování si
nástroj zasloužil nejen celkovou generální
obnovu, ale i stavební úpravy vnitřní zástav-
by tak, aby byl zajištěn přístup k dalším
budoucím servisním úkonům.

Při vypracování nabídky bylo vycházeno
z vnější vizuální prohlídky a s přihlédnutí

Dňa 9. júna 2011 zápisom o preskúšaní a prevzatí organu bola dokončená jedna
z najnáročnejších rekonštrukčných prác nášho kostola – rekonštrukcia organu
organárom p. Daliborom Lipkom a reštaurovanie organovej skrine akademickým
sochárom Miroslavom Černákom. Práce boli nielen časovo, ale aj finančne nároč-
né. Vďaka dvom zbierkam a darom od jednotlivých rodín sa podarilo toto dielo
zrealizovať.
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odhadů dochovaného stavu a stáří vnitř-
ních částí varhanních dílů. Před zaháje-
ním obnovy varhan byl vyhotoven pláno-
vaný soubor prací s cenovou kalkulací
jednotlivých položek. Celý nástroj byl
zcela demontován a veškeré jeho části
byly podrobeny celkovou revitalizací
podle vypracovaného souboru prací
generální obnovy. Materiály a jejich zpra-
cování použité pro obnovu varhan vychá-
zely z původní substance použitých
technologií. Nástroj byl poté znovu
sestaven včetně vytvoření servisních
vstupů v upravené zástavbě. Varhany
byly oproti původnímu usazení posunuty
o šedesát centimetrů dopředu tak, aby
byl za jejich zády umožněn přístup na
fresky a štuky zdobící západní zeď lodi
kostela, jež původně zcela zakrývaly.
Hrací stůl byl přemístěn podél zábradlí
bokem varhan na pravobok kůru.
Veškeré ovládání nástroje je zcela nové
a uložené pod novým prodlouženým
podiem mezi varhanama a hracím 
stolem. 

Byly vyhotoveny zcela nové prospekto-
vé píšťaly Principálu 8´ ze 75% cínoolo-
věné slitiny, jež umocňují vzhled zrestau-
rované varhanní skříně a zároveň ušle-
chtilým zvukem vytváří pevný základ 
zvukové podstaty nástroje.

Každá jednotlivá původní píšťala byla
vyčišťěna, zrevidována, opravena a pro-
šla rukama spolupracujícího intonéra 
Ing. Zdeňka Hromádky. Jeho zkušeností
již využívali zákazníci doma i v zahraničí
od kostelíku ve vesničce Hlinsko u Lip -
níka, přes nástroje ze seznamu UNES-
CO, až po varhany v Passovské katedrá-

le, koncertní síni v Káhiře, Tel Avivu
nebo Opeře v Sydney. 

Po dohodě se zákazníkem byly místo
zcela nevyhovujícich původních píšťal
rejstříku Terciového cimbálu 1  1/3´ do -
dány píšťaly nové, jež umožňují spolu
s Trompetou 8´ vytvořit krásný korneto-
vý hlas, včetně většího lesku kompletní
zvukové koruny a rozšířit novou škálu
barevných zvukových možností varhan.

Přes všechny problémy spojené
se stavebními úpravami se jedná 
o ná stroj s kvalitními pozdně
romantickými hlasy, jež se dobře
pojí a dávají jak samostatně, tak 
i v kombinacích a plénu krásný
plnozvučný výsledek.Věříme, že po
generální obnově budou varhany
nadále sloužit při liturgiích i různých
koncertních produkcích dalším
generacím.

Mnozí varhanáři se vyjadřují 
o ná stro jích firmy Rieger jako 
o konstrukčních, zvukových a dis-
pozičních unifikátech.  Zřejmě si
však neuvědomují, že hlavní poža-
davky zákazníků pro liturgické účely
jsou v na prosté většině shodné,
rozdíly určují pouze prostorové
možnosti kostelů. Měli jsme mož-
nost v předchozím období provádět
obdobnou práci na varhanách
v kostele sousední obce Záhorská
Bystrica. Ač oba nástroje slouží
k naprosto stejnému účelu 
a jsou koncipovány v podobném
duchu, je každý z nich rozdílný 

a svým způsobem unikátní.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,

kteří pomohli realizovat celé dílo včetně
obětavé pomoci všech brigádních spolu-
pracovníků při manipulaci těžkých var-
hanních dílů u nakládek a vykládek toho-
to opravdu královského hudebního
nástroje.

Dalibor Lipka: varhanář 
a autor obnovy varhan 

�
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18.  storočie
Prvá zmienka o organe pochádza z roku 1730.
Bolo to obdobie, v ktorom prechádzal interiér
pútnického chrámu veľkou rekonštrukciou –
v duchu dobového cítenia sa pôvodný gotický in-
teriér kompletne barokizoval. Nešlo iba
o kozmetické úpravy, ale o dôslednú zmenu vý-
razu, kde sa plochy stien a klenby pokryli vrstva-
mi fresiek a štukolustra, vybudovali sa nové
oltáre, lavice, kazateľňa a bola osadená aj nová
dlažba. Takéto veľké zásahy sa mohli udiať iba za
štedrej podpory mecenášov a darcov, z ktorých
najvýznamnejší bol ostrihomský arcibiskup
Imrich Esterházy.  

Stará renesančná empora bola vtedy zrútená
a nahradila ju nová chórová empora väčšej šírky,
bohato zdobená freskami a štukovou výzdobou.
Zväčšenie šírky empory asi súviselo s tým, že sa
rátalo s osadením nového, väčšieho organa. 

Údaj o postavení nového organa je spojený
s historickou udalosťou, ktorou bola svadba kan-
celára Kráľovstva českého grófa Františka
Kinského s Domicellou Augustínovou. Táto
svadba sa konala v roku 1730 a svadobčanov
sobášil jágerský biskup Gabriel Erdódy. 

Skriňa barokového organa nebola tak veľká ako
súčasná skriňa. Okrem stavebno-historického
rozboru súčasnej skrine to vyplýva aj z faktu, že
na západnej stene lode (za organom) sa nachá-
dza štuková výzdoba s freskami, ktoré zapadajú
do cyklu celkovej výzdoby v lodi kostola. Aby boli
tieto fresky viditeľné, musela byť baroková skriňa
menšia, v rámci komplexného vnímania interié-
rovej výzdoby. 

19. storočie
Z tohto obdobia nie sú v literatúre žiadne kon-
krétne správy o opravách ani o novom organe.
Z novoslohového výrazu čelnej fasády organovej
skrine je však zrejmé, že nejaké úpravy sa usku-
točnili – tieto sa týkali minimálne výmeny orga-
novej skrine. Príležitosti na to boli dve: úpravy
interiéru kostola v roku 1877 (pri príležitosti 500-

ročného jubilea chrámu) a v roku 1899, kedy sa
vykonala za farára Czaykowského väčšia obnova
interiéru.

20. storočie
V 30-tych rokoch 20.storočia pristúpili noví
správcovia farnosti – kongregácia bratov
Tešiteľov z Getsemani – k obnove celého pút-
nického areálu. Postupne bol zregulovaný potok
a upravené okolie Svätej studne, vznikla nová krí-
žová cesta a boli opravené kaplnky v údolí.
Koncom 30-tych rokov sa začali práce aj
v interiéri kostola, pri ktorých bola nanovo vyma-
ľovaná svätyňa s hlavným oltárom, boli vymene-
né poškodené omietky v lodi, očistená štuková
a fresková výzdoba a položená nová dlažba. 

Starý organ už nevyhovoval po technickej ani es-
tetickej stránke, preto sa Tešitelia rozhodli pre
zakúpenie nového nástroja. V roku 1941 postavi-
li nový organ bratia Riegrovci z Krnova a osadili
ho do skrine, ktorá bola zložená zo starých aj no-
vých častí. Zo starej barokovej skrine boli použi-
té iba niektoré výzdobné prvky a tieto boli
zakomponované do novej. Predovšetkým sa jed-
nalo o najcennejšiu súčasť barokovej skrine – re-
liéfnu dosku so znakom rehole pavlínov a dve
kazety s figurálnou výmaľbou. Z novoslohovej
skrine boli použité profilované rímsy, niektoré ka-
zety a predná fasáda. Dostavba organovej skrine
bola podľa vzoru starej opatrená náterom imitu-
júcim mramorovanie; táto skriňa bola postavená
tak, že sa takmer dotýkala zadnej (západnej) ste-
ny lode. Nový organový stroj s píšťalami bol pri-
spôsobený tak, aby sa mohli použiť diely zo
starej organovej skrine.

Umelecko – historický 
popis predmetu
reštaurovania
Organ je situovaný v západnej časti lode pútnic-
kého chrámu, na speváckej empore. Zadnou
stenou je skriňa priložená takmer až na dotyk
k západnej stene lode; v prednej (východnej)
časti sa medzi 
skriňou a zábradlím empory nachádza manuál. 

Celá skriňa je vytvorená z dreva; má rámovú kon-
štrukciu s výplňovými kazetami. Jej pôdorys je
obdĺžnikový a opticky je členená na dve podlažia.
Predel medzi podlažiami tvorí drevená kordóno-
vá rímsa s hladkým vlysom a bohatou profiláci-
ou. Dolná časť skrine je na západnej strane
zúžená, čím bol vytvorený priestor pre prechod
popri stene. 

Dolná časť skrine  má na severnej a južnej strane
po tri úzke kazety, ktoré sú vymedzené dole so-
klom a hore kordónovou rímsou. Tento tektonic-
ký systém je urobený na spôsob lizénového
rámovania bez akejkoľvek profilácie. Na čelnej
(východnej) stene je použitý ten istý princíp
s tým rozdielom, že lizény sú ukončené zjedno-
dušenými hlavicami a stredná kazeta je širšia.
V strednej kazete sa nachádza polychrómovaný
reliéf, zatiaľčo v oboch bočných kazetách sú 
maliarske monofigurálne výjavy. Povrch skrine je
opatrený náterom v hnedo-okrovej farebnosti,
imitujúcim mramorovanie. Taký istý náter má aj
kordónová rímsa, pričom jej vlysová časť je na-
tretá v zeleno-okrovej farebnosti. 

Horná časť skrine má na severnej strane tri 
kazety a na južnej strane štyri kazety. Vrch je
ukončený korunnou drevenou rímsou
s viacnásobnou profiláciou, pod ktorou prebieha
zuborez. Severná aj južná stena sú pojednané
jednoducho, bez výzdoby. Čelná (východná) 
stena je stvárnená bohatšie po tvaroslovnej aj 
architektonickej stránke – jedná sa o pohľadovú
stranu organa, ktorá je dobre viditeľná z lode
a zo svätyne. Členená je na tri polia, z ktorých
každé je lemované edikulovým spôsobom
a navrchu ukončené samostatným nástavcom.
Stredné pole je prevýšené a jeho boky sú lemo-
vané polstĺpikmi s vlastnou hlavicou a pätkou.
Bočné polia majú namiesto stĺpikov pilastre, tiež
s hlavicami a pätkami. Medzi hlavnými tromi po-
liami sa nachádzajú ešte po dve medzipolia.
Všetkých sedem polí tvorí rámec pre píšťaly, 
ktoré sú do nich vložené. Polia sú ukončené 
oblúkovito, pričom tvar oblúkov je špecificky 
prispôsobený výške píšťal. Po farebnej stránke
je čelná stena stvárnená v zeleno-okrovej
farebnosti imitujúcej mramoráž – plochy sú
dotvorené zlátenými ornamentmi.

Mariatál

HISTORICKÉ ÚDAJE 
o predmete reštaurovania
K samotnému organu sa viažu iba sporé správy; keďže nešlo o umelecký 
predmet ale iba o technické dielo, sú historické pramene skúpe na informácie.
Nasledujúce údaje pochádzajú z knihy pátra Xavéra Číka, C.C. – Dejiny Mariatálu
(Marianka 1942). 
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Výtvarná výbava organovej skrine sa nachádza
výlučne na východnej strane a tvorí ju sochárs-
ka, maliarska a ornamentálna výzdoba.
Sochársku výzdobu tvoria dvaja anjelici na
strednom nástavci, dve vázy na bočných nástav-
coch a reliéfna doska v dolnej časti skrine.
Reliéf predstavuje výjav s dvomi levmi, opierajú-
cimi sa o strom, na ktorom sedí krkavec
s bochníkom chleba v zobáku. Ide o starý znak
rehole pavlínov, ktorý sa objavuje aj na iných
predmetoch v kostole. Anjelici s rozpaženými
rukami sú zachytení v geste, ako keby ukazovali
na niečo medzi sebou. Krídelká aj pruh látky ovi-
nutý okolo tela sú pozlátené. Vázy vo vrchole ná-
stavcov majú klasický amforovitý tvar
s ornamentálne vytvarovanými rúčkami
a kyticou vo vrchole. Kytica aj rúčky sú zlátené. 

Maliarska výzdoba pozostáva z dvoch samo-
statných drevených kaziet, osadených po boku
reliéfnej dosky s levmi. Na jednej kazete je po-
stava sv. Pavla pustovníka v jednoduchom ode-
ve, stojaceho pod stromom, na ktorom sedí
krkavec s bochníkom chleba v zobáku. Na dru-
hej kazete je vyobrazený sv. Augustín ako učiteľ
Cirkvi, v biskupskom odeve, s atribútom horia-
ceho srdca v ruke. 

Ornamentálnu výzdobu tvoria esíčkové rozviliny
v cvikloch oblúkov, rozetky vo vlysových dos-
kách, kanelúry na pilastroch, ako aj  diamanto-
vanie na pätkách. Centrálnym ornamentálnym
motívom je meno Márie, spracované ako
ozdobný monogram vo vrchole stredového ná-
stavca.

Realizácia 
reštaurátorských prác 
V súlade s výsledkami reštaurátorského výsku-
mu – zisťovacej sondáže  na základe stratigarfie
vrstiev a porovnávacej analýzy použitých druhov
dreva a formulovaným ideovým zámerom na
reštaurovanie bol pri reštaurovaní realizovaný
nasledovný postup a technológia:

Sochárska výzdoba
Anjeli na strednom podstavci (2 ks)
- boli odstránené premaľby a lakovania
z 20. storočia na bielu temperovú úpravu 
z r. 1899 a zlátenie 
- degradovaná a rozrušená hmota dreva bola
stabilizovaná petrifikáciou (solakryl, ponorom
a náter)
- najviac rozrušené časti drevenej hmoty boli
doplnené (na báze drevotmelu)
- chýbajúce časti kriedového podkladu boli 
doplnnené (boloňská krieda, želatina)
- plychrómia z r.1899 bola opticky scelená
retušou – kombináciou nápodobivej
a čiarkovanej (akvarel, tempera, zlato, mixtión)
- farebne scelené plastiky boli opatrené
záverečnou fixážou (damarový lak, včelí vosk)

Reliéfna doska
- boli odstránené premaľby a lakovania z 20.
stor.
- degradovaná rozrušená hmota dreva
a polychrómie bola stabilizovaná petrifikáciou (
solakryl, ponorom, náter)
- rozrušené časti drevenej hmoty boli doplnené
(drevotmel)
- chýbajúce časti kriedového podkladu boli do-
plnené (boloňská krieda, želatina)
- plychrómia z r.1899 bola výtvarne scelená re-
tušou – kombinácia (akvarel, tempera, zlato,
mixtión, striebro, lazúry)
- farebne scelená reliéfna doska bola opatrená
záverečnou fixážou (damarový lak, včelí vosk)

Tabuľové maľby (2 ks)
Pôvodná výmaľba z r.1730 – tempera na dreve
s jemným kriedovým podkladom
- boli odstránené druhotné lokálne a lakové
úpravy, ktoré zapríčinili nečitateľnosť
a absolútne krakelové stmavnutie
- degenerovaná hmotu dreva a pôvodnej poly-
chrómie bola stabilizovaná petrifikáciou (sola-
kryl, ponorom , náter)
- plasticky drevotmelom boli doplnené rozruše-
né časti dreva a celoplošne zo zadnej strany
boli stabilizované textíliou s disperzným prepo-
jením na drevenú dosku
- boli doplnené chýbajúce časti kriedového
tmelu z pohľadovej strany 
- pôvodnú maľba bola výtvarne scelená retušou
– kombinácia nápodobivej a čiarkovanej (akva-
rel, tempera)
- farebne scelená maľba bola opatrená záve-
rečnou fixážou (damarový lak, včelí vosk)

Drevená polychromovaná 
architektúra z r. 1899
- boli odstránené menšie lokálne farebné úpra-
vy, bronzovanie a stmavnutý lak z 20. storočia
(platí to aj pre vázy)
- odstránili sa  premaľby a lakovania na kazeto-
vých výplniach z čelnej strany pod reliéfnou do-
skou a tabuľovými maľbami
- plasticky sadoplnili chýbajúce drevené
a kriedové časti (drevotmel, boloňská krieda)
- farebne sa scelila polychrómiu a zlátené časti
(tempera, zlato, mixtión)
- farebne scelená architektúra bola opatrená
záverečným lakovaním (biely šelak, lieh)

Drevená polychromovaná 
architektúra z r. 1941
Keďže farebná úprava (mramorovanie)z r. 1941
sa prelína hlavne na bočných stranách aj na ka-
zety a výplne použité z 19. storočia boli pone-
chané (kazety, výplne a spodná bočná rímsa
z 19. stor. boli dosť drasticky prebrúsené v r.
1941, takže primárna polychrómia sa nachádza
iba vo fragmentoch)
- odstránili sa  stmavnuté lakovania
- drevo zo zadnej strany sa celoplošne náterom

petrifikovalo a hydrofóbne upravilo (Bochemit
OH)
- plasticky sa doplnili chýbajúce drevené časti 
- retušou sa scelila farebná úprava (syntetické
farby)
- celoplošne sa prelakovala (biely šelak, lieh)

Krížik z vrcholového nadstavca (20.stor.)
- sa petrifikoval, vykriedoval a vyzlátil (zlato, mix-
tión), čím  sa dosiahol ucelený výraz z 19. storo-
čia v nadstavci

Akademický sochár Miroslav Černák

Mariatál

Bola zreštaurovaná aj ďalšia 
baroková dominanta údolia
Na katedre reštaurovania vysokej školy vý-
tvarných umení v Bratislave bola kompletne
zreštaurovaná socha s. Pavla Pustovníka
s balustrádou. Po zreštaurovaní na návrh
„dvorného“ sochára architekta pútnického
údolia bola socha osadená na novom mieste
v osi hlavného vchodu do kostola. 

Socha je veľmi kvalitného prevedenia a po
zreštaurovaní o ňu mala záujem aj Slovenská
národná galéria s tým, že v údolí by sa osadila
kópia. Túto alternatívu sme neprijali, sme to-
ho názoru, že pútnické údolie si zaslúži origi-
nál.

Páter Augustín Juraj Kardoš
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Vyučen v oboru mechanik klávesových nástrojů a
truhlář pro bývalý podnik Československé hudební
nástroje – Varhany Krnov, kde byl zaměstnán od
roku 1983. Postupně se seznamoval s celkovým
procesem vzniku a stavby píšťalových varhan a
přebíral zkušenosti od starších zaměstnanců a
doplnil si úplné středoškolské vzdělání zakončené
maturitou. Následně působil na pracovišti stavby
varhan jako vedoucí montážních skupin. Zůčastnil
se mnoha generálních obnov, rekonstrukcí a sta-
veb nových nástrojů všech koncepcích a to od
malých typu UNIT, až po velké koncertní varhany
doma i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější novostav-
by varhan patří například v Callianu (Itálie),
Hirschhornu (SRN), Seoulu – Kyung Singu (Korea),
Ostravské konzervatoři (CR).

Dále vedl obnovy varhan ve Dvořákově síni České
filharmonie pražského Rudolfína a rekonstrukci
nástroje Em. Š. Petra v kostele sv. Ludmily na
Královských Vinohradech v Praze.

V roce 1988 vedl stěhování koncertních varhan
ve městě Omsk (Rusko) z pravoslavného kostela,
který sloužil jako koncertní síň do nově zrekon-
struovaného varhanního sálu. V letech 1998 –
1999 vedl generální rekonstrukci a vestavbu  var-
han do soukromého auditoria v Rimstingu u
Chiemsee (SRN). V roce 2000 začal soukromě
spolupracovat na rekonstrukcích a novostavbách
rozličných nástrojů např. katolických kostelech v
Kluczborku, Zabrze (Polsko), Ostravě –
Vítkovicích.

V roce 2005 instaloval cvičné varhany
na Rektorátu Katolické univerzity v Ružomberku.
V roce 2006 spolupracoval na novostavbách a
obnovách varhan ve Španělsku – Madridu (San
Guines), Olite, Portugalette. V současné době se
nadále zabývá rekonstrukcema a obnovou varhan
doma i v zahraničí.

Stručný přehled Dalibora
Lipky v působení 
ve varhanářském oboru

Neoddeliteľnou súčasťou života Marianky, je aj materská
škola, ktorá poskytuje deťom predprimárnu výchovu

a vzdelanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu
a Školského vzdelávacieho programu ISCED 0 s názvom
„Objavujme spolu svet“.
Naša materská škola je zameraná na enviromentálnu výcho-
vu, učíme deti žiť v súlade s prírodou, vytvárať si k nej pozi-
tívny vzťah, chrániť ju.
Deti vedieme k vytváraniu si rebríčka hodnôt, uvedomeniu si,
aký je dôležitý zdravý životný štýl, aké je dôležité starať sa
o svoje zdravie.
Vedieme ich k poznaniu ľudových tradícií obce, zachovávať
ich pre ďalšie generácie.
Edukačné aktivity  v našej materskej škole prebiehajú nená-
silne počas celého dňa, podľa veku a možností jednotlivých
detí. Motiváciu považujeme za základ úspechu, snažíme sa
vidieť aj malé úspechy a vždy ich oceniť.
Do nášho povinného a štátom daného programu výchovy
a vzdelávania vsúvame a deťom spestrujeme bežné denné
činnosti profesionálnymi divadelnými, hudobnými predstave-
niami, kúzelníckym vystúpením, enviromentálnymi aktivitami
v spolupráci so základnou školou a Ekocentrom zo Stupavy.
V tomto školskom roku sme pre deti zabezpečili aj krúžkovú
činnosť, môžu navštevovať anglický jazyk, hudobno-pohybový
krúžok, športový krúžok a výtvarný krúžok.
Taktiež sme rodičom detí ponúkli, na základe pokynov MŠ
SR, vyučovanie náboženstva.
Organizujeme pre deti, ale aj rodičov rôzne akcie, ako je pro-
gram pre dôchodcov a seniorov, vianočná besiedka, karne-
val, Deň matiek, MDD, Deň otcov, rozlúčka s predškolákmi.
V spolupráci so základnou školou organizujeme školu
v prírode, na ktorú sa deti veľmi tešia.
Zúčastňujeme sa súťaží, ktoré organizuje okres alebo centrá
voľného času a iné organizácie, naše dve deti získali popred-
né miesta v celoslovenskej výtvarnej súťaži
s enviromentálnou témou.
Snažíme sa spolupracovať nie len so základnou školou, ale aj
obcou, radou školy, občianskym združením a v prvom rade
rodičmi, lebo vzájomné vzťahy a podpora rodiny je dôležitá
na to, aby naša materská škola napredovala.

Edita Marošová

ŠKOLSTVO
v Marianke
„ Všetko, čo skutočne potrebujem vedieť,

som sa naučil v materskej škole.“
Róbert Fulghum



Žiaci našej školy sú veľmi tvoriví, usilovní a naše pani učiteľ-
ky ich neustále nabádajú, aby svoje schopnosti a zručnosti

využili v súťažiach, vystúpeniach a iných aktivitách.
Nie každá škola sa môže pochváliť toľkými akciami ako naša.
A tu sú úspechy našej školy:
Škola je dlhodobo zapoje-
ná do projektu „ZDRAVÁ
ŠKOLA“. Zdravie je stav
úplného telesného aj
duševného blaha, preto
naša škola každoročne
organizuje TÝŽDEŇ ZDRA-
VEJ VÝŽIVY. 
Duševné zdravie si zvele-
bujeme LITERÁRNYMI
ČAJOVŇAMI. 

ŠKOLSKÉ FINÁLE...Rozuzlenie každého školského roka
sa blíži koncom mája a začiatkom júna k finále. Je to taktrochu ako televízny seriál. Každý rok sa pravidelne podvojmesačnej pauze opakuje vždy nový a nový príbeh. Žiacia učitelia účinkujú vo večnom dialógu. Je to obdobie, keďsa na  zvláštne formuláre - vysvedčenia podpíšu vedomostižiakov za ich desať mesačnú prácu. Prázdniny medzidvoma ročníkmi sú skutočnými dňami oddychu a relaxu. Žiaci sa často učia kvôli známkam, rodičom. Ešte šťastie ,že sa aspoň pri tých mladších ročníkoch ujalo slovné hod-notenie. Motivácia a túžba po poznaní sú naozaj jednyz hlavných motorov človeka pri dosahovaní úspechu. Ak sak tomuto pripojí i vynikajúca vzdelávacia inštitúcia či aspoňfantastický učiteľ či učitelia, je všetko naštelované na dobrývýsledok. Na ceste k nemu treba preštudovať mnoho kníh,urobiť veľa pokusov, prekonať neúspechy a poučiť saz nich. K úspechu treba aj veľa vytrvalosti a optimizmu.

Predmetom záujmu učiteľa našej malej školičky je dieťa,mladý človek nachádzajúci sa v pozícii nášho žiaka. Áno ,denno-denne je našim spolu pútnikom v škole dieťa, človie-čik, ktorého mama a otec prvých šesť- sedem rokov naučilichodiť, rozprávať...
Každá škola má vďaka učiteľom aj zmyslu a významu svojuvlastnú vôňu. Je presiaknutá vôňou človečiny, mladosti, nie-kedy aj šibalstva či nezbedníctva. S novým dňom prichádzanové zvonenie na hodinu. Je to veľký kolobeh na poliduchovnej práce a obrody. Tú dnes veľmi potrebujeme.Dovoľte mi , aby som za všetkých žiakov poďakovala p. uči-teľkám za ich tvorivú prácu, úsilie na poli poľudšťovaniaa vzdelávania. Prajem všetkým p. učiteľom ako aj žiakomveľa oddychu, načerpania síl do ich tvorivej práce.Myslím, že o úspechoch žiakov v našej škole hovoriavýsledky, ktoré Vám bližšie predstavia moje kolegyne.Nech Vám prichádzajúce letné prázdniny nadelia veľa lásky,dobrého zdravia a pekných zážitkov, všetkým zo srdca želá Mgr. Tatiana Smidováriaditeľka základnej školy

NAŠA ÚSPEŠNÁ ČINNOSŤ

Tento rok sme u nás privítali  Petra Paľagu – „pána Mrkvič -
ku“, ktorý nám prezentoval  príbehy od L. Lingrenovej Deti

z Bullerbynu , prečítali  sme  HRDINSKÝ ZÁPISNÍK od K. Ja -
runkovej. Zablúdili sme aj do vážnejšej témy pri čítaní knihy
CHLAPEC V PÁSIKOVOM PYŽAME. Táto čajovňa bola spojená
s besedou, v našej škole sme privítali pána Otta Wág nera,

ktorý prežil koncentrač-
ný tábor v Maut han -
zene. 
Ako „KAPRÍCI
A ŠŤUKY BAZÉ NO VÉ“
sme doplávali do bazé-
nu Malina na plavecký
výcvik v Malackách.
Naše recitačné schop-
nosti sme predviedli na
školskom, obvodnom 
aj okresnom kole
HVIEZDOSLAVOVHO
KUBÍNA. Víťazné 
miesta obsadili:
SAMUL ŠVEC
v prednese poézie
a MARTIN
KRIVOSUDSKÝ
v prednese prózy.

Matematické schopnosti sme predviedli v medzinárodnej súťaži
GENIUS LOGICUS, kde sa dvaja naši žiaci: Martin Krivosudský

a Hana Mihaljevičová umiestnili v prvej päťdesiatke najlepších lúšti-
teľov logických úloh z celého Slovenska.
Nemáme šikovné len jazýčky, ale sme sa aj  veľmi dobre zhostili
literárneho pera a umeleckej palety. Poslali sme príbehy, básne,
poviedky do literárnej súťaže o CENU ZLATY DôNČOVEJ, literár-
ne a výtvarné práce do súťaže ZELENÁ A MODRÁ do Malaciek
a knižné poviedky do Zvolena na tému : LES UKRYTÝ V KNIHE.
Sme škola priateľská k deťom, ktorá spolupracuje už dlhodobo
s organizáciou UNICEF.
Prezentovali sme sa na rôznych vystúpeniach pre rodičov, starích
rodičov a občanov  obce Marianka – Vianočná besiedka, Deň
matiek.
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V krúžku ,,Varecha“ sú
deti nenásilnou for-

mou pod vedením pani
učiteľky Mgr. Dáši
Brnovej zasvätení do
tajov varenia či pečenia.
Svoj výsledok -chutné
jedlo  spolu ochutnajú 
a zjedia. Je to populárna
forma, ako sa rýchlo
a chutne naučiť variť.
Jedlo či rôzne koláče  
pri príležitostí rôznych
besiedok získalo veľa
ocenení z radov hostí 
či rodičov.

Naši priatelia
školy nás

mohli vzhliadnuť aj
pri našej rutinnej
práci, učení na Dni
otvorených dverí,
či karnevale.

Donašej rodinky pribudne 9 žiakov,
ktorých sme pasovali 

4. 2. 2011 medzi nás, školákov.

Tento rok nás ešte čaká škola

v prírode, Veselá olympiáda málotrie-

dok.
Máme veľmi dobrú spoluprácu s pani

učiteľkami z Materskej školy

a spoločne sme zorganizovali divadelné

predstavenia, športové podujatia

a zúčastníme sa už spomínanej školy

v prírode v Chvojnici. 

Chcela by som poďakovať všetkým

rodičom a priateľom školy  za podpo-

ru a pomoc pri realizovaní našich akti-

vít.
Veľké ĎAKUJEM však patrí všetkým

pani učiteľkám z MŠ a ZŠ
Mgr. Monika Paiserová

Do  mimoškolskej činnosti sa zapojili všetci
žiaci našej školy. Krúžky boli  vytvorené podľa
záujmu žiakov a možností školy.

Umelecký smer si žiaci rozvíjajú v krúžku  výtvarnom
,, Maľovaný hrnček“. Deti pod vedením pani uči-

teľky Mgr. Moniky Paiserovej zhotovujú plastiky, textil-
né koláže miniatúrne stavby z kartónu,  využívajú rôzne
dostupné materiály a moderné techniky. Ich práce
skrášľujú a spríjemňujú chodby našej školy.

V turistickom krúžku ,,Baganča´´ trénujú svoju
vytrvalosť, zdatnosť mladí turisti.  Spolu s pani uči-

teľkami Mgr. Tatianou Smidovou a Editou Kurelovou
spoznávajú blízke okolie, dedinky ,hory, kopce proste
krásy našej   prírody. Cestu si spríjemnia rôznymi
zaujímavými hrami v lese či na lúke ako aj dobrou
desiatou a opekačkou. 

Veľmi sa tešia z nového krúžku -,,Paličkovanie ´´,
kde si dobre vytrénujú svoju trpezlivosť , precvičia

jemnú motoriku pod vedením pani učiteľky Mgr. Lýdie
Guldanovej.

Sme radi ,že naše krúžky sú veselé , obohatené aj
ľudovými zvykmi a tradíciami. Tešíme sa veľkej
návštevnosti a záujmu. 

Mgr.Dáša Brnová

KRÚŽKOVÁ 
ČINNOSŤ V ZŠ
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OZ PRI ZŠ MARIANKA
Vážený čitaleľ, je to už piaty rok čo
zhŕňam dianie za uplynulý polrok v
školstve a diania nielen okolo školstva
v Marianke. Tu je teda prehľad toho,
čo sa nás v Marianke dotklo na pôde
Občianskeho združenia a komisie pre
školstvo pri obecnom zastupiteľstve. 

Začnem decembrom 2010 - už tradične sa
uskutočnili vianočné besiedky v škôlke

a v škole. Deti sa predviedli, pani učiteľky tiež,
nechýbala ani kapustnica a vianočný punč.

V čase vianoc sa pravidelne dáva dohromady skupina mla-
dých a pod vedením pátra Augustína, nacvičili koledy a šli

po domoch, ktoré si ich koledovanie rezervovali. Aj tento krát
robili zároveň charitatívnu zbierku na deti v Afrike a v Marianke
rozhodne nevyšli naprázdno.

V kontraste s tým sa však vieme v Marianke stretnúť aj
s iným prejavom mládeže. V tomto roku sme boli sved-

kami dosť brutálneho vandalizmu či už na objektoch
vo svätom údolí – povytĺkané vitríny na kaplnkách na krížo-
vej ceste, ale aj zničené futbalové bránky na školskom dvore.
Je to asi príležitosť až povinnosť porozprávať sa so svojimi
deťmi, takmer určite je to dielo detí z Marianky. Oprava je
samozrejme možná, ale všetko to stojí kopu peňazí, času
a námahy ľudí, ktorím záleží, aby tieto veci slúžili širokej
verejnosti.

V tejto 
súvislos-

ti ďakujeme 
pánom
Michalovi 
Ďuricovi
a Jarovi
Juračičovi,
ktorí 
zariadili 
opravu 
futbalových 
bránok 
na školskom
dvore 
– dnes 
už opäť 
slúžia.

Naprelome roku sme spojazdnili ľadovú plochu na basketo-
vom ihrisku, spolu s umelým osvetlením to opäť využilo

množstvo detí. O zápise do škôlky/školy budú informovať riadi-
teľky, k tomu snáď len toľlko – vyzerá, že počtom detí v týchto
zariadeniach sme „za vodou“. Na podnet rodičov sme na strán-
ke Marianky v časti škola zaviedli dostupnosť informácie o zlo-
žení jedálneho lístka vždy na týždeň vopred.

Zazmienku určite stojí aj dielo pána Jaroslava Spála, ktorý
postavil drevenú lávku cez potok pri kameňolome

a uľahčil tak prechod cez potok v tomto mieste športovcom,
cyklistom aj turistom. Za súčinnosti obce a sponzorov sa tiež
podarilo zlikvidovať nebezpečný základ budovy na školskom
dvore, revitalizovať trávnik na ihrisku a vymeniť piesok
v pieskovisku. 
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Podlhej  dobe sa vo februári uskutočnil
v Exercičnom dome turnaj o pohár staros-

tu v stolnom tenise. Za dámy zvíťazila p.
Makovická, pánov vyhral p. Kozolka a v kategórii
detí vyhral Edko Porges.

Veľmi sľubne sa rozbehli cvičenia v telocvični
v škole – opäť krok k využitiu potenciálu,

ktorý sa nám v Marianke ponúka. Dnes tu bežia
cvičenia power jógy, aerobiku, zumby, pilatesu
a tiež pohybová aktivita pre predškolákov. Hrací
pingpongový stôl sme na leto presťahovali zo
školy na školský dvor, do školy sme tento mesiac
z občianskeho združenia zainvestovali profi stolný
futbal – určite atraktívne využitie času prestávok
a voľného času v školskej družine. 

Vážené dámy, vážení páni. Veci v Marianke sa hýbu či na poli obce, kultúry,
športu, školstva, mládeže. Všetko sa dá keď je dobrá vôľa, trochu peňazí. Nie

je žiadnym tajomstvom, že nám v Občianskom združení pri ZŠ hodne pomáhajú
Vaše príspevky 2% z daní, príspevky od Vás a v konečnom dôsledku pre Vás.

Marcel Porges 

Ťažiskom aktivity ľudí z rady
občianskeho združenia pri

základnej škole a školskej komi-
sie pri obecnom zastupiteľstve
už tradične býva organizácia
Dňa detí v areáli školy. Túto
akciu zvyčajne začíname chut-
ným gulášom, ktorý od rána
varili pani učiteľky. Aj tento rok
bol pripravený pestrý program
a atrakcie ako kúzelník, skákací
hrad, maľovanie na tvár, vystú-
penie kinológov, elektrické
autíčka a motorky, rozložili sme
aj trampolínu. Novinkou boli
pohybové aktivity, kde v závere
nevydržali rodičia ani cvičitelia
a pridali sa k deťom pri preťa-
hovaní lanom. Úžasne deti
zaujalo tiež bábkové divadielko
Jaja.sk. Počas celého poobedia
nám prialo počasie a keď sa
čas naplnil, spŕchlo, čo už
vôbec nevadilo. 
Vďaka za zorganizovanie dňa
detí patrí členom občianskeho
združenia pri základnej škole
a členom komisie pre školstvo
pri obecnom zastupiteľstve.



Naši najmladší futbalisti v súťažnej sezóne
2010/2011 boli účastníkom prípravkárskej ligy
malackého okresu Oblastného futbalového zvä zu
Bratislava-vidiek. Po jesennej časti futbalovej se -
zóny skončilo naše mužstvo z dvanástich účast -
níkov v polovičke tabuľky na šiestom mieste. 

Zimnú prestávku medzi jesennou a jarnou čas-
ťou sezóny sme využili na kvalitnú zimnú prípra-
vu, ktorú sme absolvovali v telocvični Základnej
školy v Lamači. Zúčastnili sme sa aj na dvoch
halových turnajoch a zohrali sme viacero príprav-
ných zápasov so susednou Záhorskou Bystricou
a Stupavou. V priebehu celej zimnej prípravy
ukázali všetci hráči chuť poctivo trénovať a tak
sa zodpovedne pripraviť na blížiace sa jarné
súťažné ligové zápasy. Účasť na tréningoch bola
vysoká, ale chorobe sa nevyhlo viacero našich
hráčov.

Jarná časť futbalovej sezóny nás našla dobre pri-
pravených. Celkovo sme zohrali desať súťažných
zápasov, z ktorých sme päť vyhrali ( Kuchyňa
3:0, Jakubov 2:1, Gajary 2:1, Plavecký štvrtok
8:4, Stupava 3:0 ), štyri zápasy prehrali (
Rohožník 1:4, Láb 1:2, Zohor 1:3, Vysoká 0:3 )
a zápas s Lozornom sme na domácom ihrisku
remizovali 2:2. Ozdobou nášho mužstva boli
opäť naše dievčatá, ktoré svojou hrou boli opo-
rou celého tímu a ukázali, že futbal ich baví,

hrajú ho s chuťou a v ničom nezaostávajú za
chlapcami. Najlepším strelcom nášho mužstva
sa v uply nulom ročníku stal Martin Novák, hneď
za ním skončili Kajka Veselá a Samuel Štassel.
Úspešnými strelcami, ktorí rozvlnili siete súpe-
rov, sa stali aj Alan Kubaský, Filip Petráš,
Dominika Tarabová a Nicolas Jakubík. V našej
bráne pravidelne nastupoval Richard Mader
a dvakrát ho úspešne zastupoval Richard
Noskovič.Všetci hráči poctivo bojovali a hájili
farby OŠK Marianka. Aj preto sme vo výslednej
tabuľke súťažného ročníka 2010/2011 skončili
na peknom piatom mieste. Káder nášho muž-
stva tvorili: roč.1999- Lucia Nováková, roč.2000-
Samuel Štassel, Filip Petráš, Ján Jarina, Nicolas
Jakubík, Matej Hrbáň, Richard Mader, Mário
Velký, Dominika Terabová, Karolína Veselá, Ema
Krajčušková, roč. 2001- Martin Novák, roč.
2002- Martin Člijak, Richard Noskovič,
roč.2003- Zdenko Németh, Patrik B hm, Ela
Krajčušková, Hugo Mykudýk,  roč. 2004- Alan
Kubaský. 

Velká vďaka patrí rodičom hráčov a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri úspeš-
nom účinkovaní našej futbalovej prípravky
v uplynulom ligovom ročníku.

tréner Stanislav Ondruš
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Naša FUTBALOVÁ 
PRÍPRAVKA skončila piata

Marianský 
futbalový dorast 
– pohľad nemenovaného
fanúšika 

Tak ako to začalo? Najskôr to bola
len myšlienka, ktorú bolo treba
zrealizovať. Každý z nás vedel, že to
nebude až taký problém, keďže fut-
bal sa hlavne v našej obci začal
sľubne rozvýjať. A tak nápad, aby
vzniklo v Ma rianke aj družstvo
dorastu sa mohol začať realizovať.
Naši dorastenci plní nadšenia a
energie, boli prihlásení do súťaže 
a dostali 2 sady úplne novučičkých
dresov. Tak a mohlo nastať obdobie
tréningov a zápasov. Najskôr to
vyzeralo, že všetci sú jeden tím a
pristupujú k tomu naozaj zodpoved-
ne, ale opak bol pravdou. I keď sa
niektorí  ľudia sa snažili robiť preto
všetko, väčšina to začala postupom
času flákať. Tréneri pre nich obeto-
vali svoj voľný čas a aj tak prišli na
tréning traja - štyria. Aký to malo
potom význam? Žiaden, pretože
trénovať so štyrmi ľuďmi sa nedá. 
A potom sa nečudujme, že skoro
každý zápas skončil 0:10 a pre čo?
No, lebo naši dorastenci prestali
chodiť na tréningy a pomaly aj na
zápasy. A tak sa stalo, že 2 x naše
družstvo po sebe ani nenastúpilo
na zápas, čo určite nezostalo bez
následkov 
vo forme pokuty 30€ za zápas.
Snaha trénerov a ľudí, čo okolo fut-
balu robia, zachrániť mariánsky
dorast, je pravdepodobne márna.
.Chlapci to už vzdali i keď si
myslím, že niektorí by radi pokračo-
vali a hrali ďalej, ale koho by to
bavilo stále prehrávať, veď zázraky
sa nedejú na počkanie, treba preto
aj niečo robiť. Ale aj napriek tomu
všetkému sa predsa len začalo
dorastencom v posledných dvoch
zápasoch dariť. Už to neboli výsled-
ky typu 0:10 ale 0:3 a ko nečne sa
nám podarila aj výhra. Chlapci
vyhrali nad Jabloňovým 
3:0 :-) Náš názor  je asi taký, každý
z nás vie, že ak by sa chlap ci troška
viac snažili a na ozaj poctivo chodili
na tréningy, výsledky by sa určite
čoskoro dostavili, nebolo by toľko
prehier a možno by bola aj väčšia
snaha hrať ďalej. Možno by si viace-
rí ľudia mali týmto troška vstúpiť do
svedomia a zamyslieť sa nad tým,
koľko vecí a času sa in vestovalo do
fungovania mariánského do ras tu. 
A keď niečo robím a chcem robiť,
tak sa k tomu postavím zodpoved-
ne aj napriek prehrám a ne vzdám to
po prvých neúspechoch, len to by
najprv museli chlapci sami chcieť. �
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Zoznam hráčov v kategórii dorastu který v sezóne 2010/2011 reprezentovali
OŠK Marianka:
Halinár Dominik, Barinka Tomáš, Čajan Marek, Rác Erik, Sperker Simon, Čech
Tomáš, Slezák Tomáš, Bolgáč Lukáš, Podelka Peter, Stejskal Vojtech, Ondruš
Stanislav, Smolinský Patrik, Antal Nikolas, Raczko Michal, Kuča Jakub, Veruzab
Sebastián, Pápay Róbert, Neradovič Marek, Jakubík Denis
tréneri: Jozef Petráš, Karol Mader, Peter Demko

Prišiel čas bilancovania futbalových stret-
nutí v sezóne 2010/2011. Možeme otvore-
ne povedať, že sme opäť o rok skúsenejší
vo všetkom čo súvisí s fenoménom futbalu. 

Aj touto cestou by sme chceli poďako-
vať všetkým zúčastneným, či už aktívne,
alebo pasívne, za podporu počas celej
dĺžky práve skončenej sezóny. Všetky druž-
stvá OŠK Marianka ukázali, že si s loptou
rozumejú a to predovšetkým družstvá prí-
pravky a mužov, ktoré v druhej jarnej časti
ukázali, že len ťažko hľadajú premožiteľa.
Obidve družstvá v druhej časti prehrali
“len” tri krát. A v prípade ich výhier sa
výsledok blížil niekedy k dvojciferným
číslam. 
Družstvo mužov sa v jarnej časti s výhry
tešilo 6krát a 3krát prehralo.  Vzostupnú
formu mužov v druhej časti má na svedomí
posilnenie kádra viacerými hráčmi aj zo
zahraničia. Aj touto cestou chceme poďa-
kovať hráčom: Charles Gerniers (Belgicko),
David Rodriguez (Španielsko), Volcan Yuca
(Turecko) Quentin Debrand, Antoine Mit -
telele (obaja Francúzsko), ale predovšet-
kým Lacimu Bencimu a Petrovi Mazúchovi
za prínos kvality. Mužov čaká už len pos -
ledný zápas v sezóne na pôde Perneku 19.
júna 2011 o 17:00.  

Družstvo mužov menovite, ktorí zasiahli do
hry v sezóne 2010/2011: Tomáš Bobál,
Tomáš Ralbovský, Ladislav Benci, Peter
Mazúch, Juraj Hipky, Juraj Novák, Lukáš
Dubovský, Peter Bratina, Peter Kožuch,
Martin Novák, Martin Sabol, Dragan
Rastovič, Štefan Božík, Michal Náter,
Miroslav Borák, Charles Gerniers, David
Rodriguez, Volcan Yuca, Quentin Debrand,
Antoine Mitelele a to pod vedením trénera
Matúša Dubovského. 
Sezóna je takmer za nami, ale s futbalom
budeme žiť aj počas letných mesiacov.
Čaká nás náročná príprava na novú nároč-
nejšiu reorganizovanú 5.ligu mužov a mlad-
ších žiakov. V lete nás čaká medzinárodný

turnaj prípraviek, turnaj mužov, exhibičné
zápasy s rakúskym CF Schlosshof a to
doma 23. júla a 7. augusta v Schlosshofe. 

Do budúcej sezóny plánujeme prihlásiť
druž stvo mladších žiakov, a už teraz sa teší-
me na ich zápasy pod vedením osvedče-
ných trénerov pánov Ondruša a Madera.
Družstvo mužov posilní kvarteto hráčov
dorastu. Družstvo dorastu počas roka uká-
zalo že hrať futbal vedia a v poslednom kole
v Záhorskej Vsi aj boxovať … 

Ligové zápasy v Marianke opäť uvidíme za -
čiatkom Septembra.  Dovtedy dovidenia….

Lukáš Dubovský

OPÄT PO ROKU 
pozdravujeme všetkých 
priaznivcov a fanúšikov 
futbalu v Marianke
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Napriek veľmi nepriaznivému
počasiu v predchádzajúci

týždeň v sobotu ráno vyšlo
slnko, a predurčilo tým atmosfé-
ru celého podujatia. Nádherná
trať, ktorú si pochvaľoval snáď
každý s kým sme hovorili, fan-
tastické prostredie a príjemná
atmosféra chutila vyše 130-tim
účastníkom, čo je na slovenské
bežecké pomery a prvý ročník,
nebývalá účasť.

Náš beh Mariatálsky Štvanec

zaradil SOV medzi Behy olympij-
ského dňa. Beh olympijského
dňa je celosvetovým podujatím,
ktoré si kladie za cieľ podporo-
vať myšlienku športu pre všet-
kých. Po prvýkrát sa uskutočnil 
v roku 1987 ako spomienka na
23. jún 1894, kedy barón Pierre
de Coubertin založil
Medzinárodný olympijský výbor. 
Aj keď aj na Štvanci platí olym-
pijské „Nie je dôležité zvíťaziť,
ale zúčastniť sa...“ spomeňme,
že absolútnym víťazom medzi

Marianka 
má už aj

BEŽECKÝ 
sviatok!

V sobotu 11.6.2011 predpoludním zažila Marianka návštevu
toľkých významných športových osobností, ako snáď nikdy
predtým. Nekonal sa tu ale žiadny kongres ani výjazdové
zasadanie nejakého výboru. V sobotu sme založili, verím že
dlhú a krásnu tradíciu bežeckých pretekov, konaných
v nádhernom okolí našej obce. V sobotu sme zažili prvý roč-
ník lesného behu Mariatálsky Štvanec. 
A na to, ako sa nám toto podujatie vydarí hneď na prvý krát,
sa prišli pozrieť okrem iných Roman Hanzel, atlét, účastník
majstrovstiev sveta, Milan Jagnešák, pilot slovenského 
reprezentačného boby tímu, Miriam Bobková-Cupáková, 
slovenská reprezentačná prekážkárka, Róbert Ruffíni, bývalý
slovenský reprezentant v skoku do výšky a Pavol Hurajt, tretí
na OH Vancouver 2010. A aj niektorí ďalší súčasní a minulí
úspešní atléti, v sobotu v roliach, či už bežcov alebo 
rozhodcov.
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dospelými sa stal niekoľkonásobný maj-
ster Slovenska Imrich Magyar z Nových
Zámkov a Pavlovi Hurajtovi nechal jeho asi
obľúbené, tretie miesto.

Ako si viedli naši z Marianky?

Bez koho by sme to nikdy nedokázali:
Julo Dubovský – nikdy si nič nezapisuje,
neodpíše na SMS ani nenapíše mail, ale
zariadi všetko, a to myslím doslova. Čo
všetko pre Mariatálsky Štvanec urobil, by
zabralo ďalšiu stranu
Roman Neumahr – (okrem organizácie
Mariatálfestu) cez pomoc pri výbere trate,
nápady na vtipné orientačné tabuľky popri

trati až po tlač všetkého potrebného pre
uskutočnenie Mariatálskeho Štvanca
Michal Ďurica – zabezpečil kopec vecí
(vrátanie niektorých významných cien pre
víťazov)
Pavlína Májová, Vladimír Duda, Renata

Poľanská, Jozef Mačák – skvelí rozhodco-
via, zmerali všetko presne
a v superrýchlom čase
Rado Jurika – zabezpečil maximálnu súčin-
nosť obce a okrem iného priviedol aj Pavla
Hurajta
Rudo Kristl, Karol Mader, Zdeno Charvát -
navarili guláš (skvelý) 
Maťo Novák - poskytol zeleninu

p. Kubaský (Pekáreň u Floriánka) - posky-
tol chlebík ku gulášu a párkom
Mário Bubnič – prispel do tomboly
Mirko Pír s manželkou (TUTO) – prispeli
sladkosťami a džúsmi pre detských prete-
károv
Vlado Hatok – zabezpečil minerálnu vodu
DROBČEK pre všetkých
p. Borsig (www.victorysport.sk) – poskytol
poháre pre víťazov v hlavných kategóriách

Ďalej by sme chceli poďakovať:
p. Smidovej, riaditeľke ZŠ za ústretové
poskytnutie priestorov školy
Pátrovi Augustínovi za ústretový prístup,
poskytnutie ozvučenia a ďalšiu pomoc
Vladovi Hatokovi za pomoc pri vyznačova-
ní a upratovaní trate
„Vodcom a Zberákom“ na bicykloch
a štvorkolkách – Marcelovi Némethovi,
Robovi Pápayovi a Paľovi Turčanovi
p. Paškovi za fantastické fotografie
Jurajovi Jánošíkovi za stupne víťazov
p. Bilickej, Broni Maderovej, Silvii Veselej,
Alene a Ľube Pápayovým, Otílii Drobnej
a synom a dcéram niektorých spomína-
ných, za všetku ostatnú pomoc okolo cel-
kovej organizácii behu a občerstvenia

Pevne dúfam, že som na nikoho nezabu-
dol. Ak náhodou áno, vedzte, že patríte
medzi tých fantastických ľudí, spomína-
ných vyššie. A patrí vám rovnaká vďaka.

Na záver si len dovolím zapriať sebe
a ostaným ľuďom, ktorí sa tešia na ďalší
ročník, aby sa vydaril minimálne tak ako
ten úvodný a hlavne aby pritiahol čo naj-
viac detí a mládeže aspoň z obcí najbliž-
šieho okolia.

Ľubomír Hrčka, za organizátorov behu

Mariatál
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Proti Old Boys
OŠK Marianka
nastúpil aj výber
regiónu doplnený 
osobnosťami 
Slovak bob
teamu.
Na zábere občianka Marianky
s trvalým pobytom Danka Bubničová
v objatí bobov (zľava Gajdoš, Jagnešák,
Danka Bubničová, Tešovič, Bičian,
Mokráš).

Mirko sa pýta otecka:
-Ocko prečo strieľaš po našej
babke?
-Niekomu je to babka, niekomu
svokra.

Na polícii zvoní telefón:
-Pán poručík, máte rád sex 
v trojici?
-Áno, mám.
-Tak sa ponáhľajte domov –
ešte to stihnete!

Hovorí Vinco v krčme:
-Rýľujem vám záhradu, poze-
rám – desaťkoruna. Dám ju do
vrecka, rýľujem ďalej – opäť
desaťkoruna. O chvíľu zasa
a tak zo desať ráz.
-Hádam si nenarazil na
poklad?
-Nie, zistil som, že mám dera-
vé vrecko.

Že za tebou sused behá, mi
nevadí, ale štve ma, že ťa
dobehne vždy, až keď si
v posteli.

Vonku mrzne a Cigán stojí
pred Priorom bosí.
-Dežo, neoziabe ťa?
-Nemá ma v čom.

Záhorák hovorí svojej žene,
„Očúvaj stará, blížá sa ti svát-
ky, kúpime sviňu, zabijeme,
budú jitrničky, klobáse, krvav-
nice.“
-Zrazu sa otočí, drbne synovi
po papuli, ten padne zo 

stoličky.
-Žena sa ho pýta: ná co robíš,
šak ti nic nespraviu!
-„Už ho vidzím debila, jak to jí
bez chleba“!

V rodine, kde už majú päť dcér
sa narodil syn. Na krste sa
pýta zvedavá suseda:
-Na koho sa vlastne ten 
chlapec podobá?
-Viete, že ani nevieme, my sme
sa mu do tváre ešte nepozre-
li...

-Mohol by som sa rozprávať
s väzňom Lakatošom?
-Včera sme ho prepustili na 
slobodu, ale skúste sa spýtať
o mesiac.

Večer v manželskej posteli:
-Jano, už sme sa mesiac 
nemilovali, - vraví manželka.
-Hovor len za seba, -odvetí
manžel.

Haňčo, - kričí muž na ženu, -
priši mi gombičku na košuľu.
Znaš, Jošku, ňemohla mi najsc
gombičku, ta mi ci na košuľi
zašila dzirku

Pýta sa otec syna:
-Počul som, že chodiš 
s Aranou.
-Prečo sa pýtaš? Máš snáď
niečo proti tomu? – zlostí sa
Dežko.
-Ale vôbec nie, - vraví otec, -
Keď som ja bol v tvojom veku,

tiež som s ňou chodil.

Sanitkár vezie na vozíku choré-
ho:
-Kde ma to veziete?
-Do márnice.
-Ale veď ja som ešte nezomrel.
-Ale veď sme tam ešte nedošli.

-Aký je rozdiel medzi supom
a svokrou?
-Sup počká, kým umrieš.

-Miško, koncom týždňa oslavu-
jeme. Prídeš?
-A čo oslavujete?
-Bude svadba. Svokru si vzal
pán Boh.

-Sir, lady Sarah práve vypadla
z okna a veľmi plače.
-James, zavolajte doktora
McOwena.
-Ten je najlepší, sir?
-Nie je najlepší, ale najpomalší.

-Sir nemala vaša žena styky
s farebnými?
-Vylúčené, mali sme len fareb-
nú slúžku. Ale spomínam si, že
raz v noci lady kričala, že ju
naháňa černoch.
-Tak sir, môžete si byť istý, že
ju dobehol.

Príde cigán Dežo do obchodu
a pýta sa: -Máte spacák za sto
korún?
Predavač na to: -Máme, keď
vám nebude vadiť, že v ňom
predtým spali zemiaky...

Lekár má oznámiť manželke, že
jej muž pri operácii zomrel.
Chvíľu sa okúňa, napokon ženu
osloví:
-Milosťpani, musím vám pove-
dať dve správy. Jednu dobrú
a druhú zlú. Najprv tú dobrú:
vysoké teploty už klesli.

Samota v lese. O polnoci ktosi
zabúcha na dvere a opýta sa:
-Potrebujete drevo?
Z vnútra sa ozve hlas:
-Nepotrebujem.
Ráno sa majiteľ samoty zobudí
a dreva nikde...

Mladá žena sa ponosuje leká-
rovi, že je totálne vyčerpaná.
-Máte vari vyčerpávajúcu
prácu?
-Nie, mám ľahkú prácu.
-Neunavujú vás deti?
-Nemám deti.
-Hm... ako často žijete sexuál-
nym životom?
-Tri krát denne.
-Tak to je potom príčina vašej
vyčerpanosti. Radím vám,
vynechajte aspoň nedeľu.
-Nemôžem, vtedy sa vracia
manžel z týždňovky...

Doktor hovorí paciantovi:
-Tu máte recept a dáte mi 
200 Sk. A musím vám pove-
dať, že bol najvyšší čas, že ste 
prišli!
Pacient na to: -Keby som
vedel, že tak nutne potrebujete
peniaze, prišiel by som skôr...

A teraz niečo na zasmiatie Milan Olexa



1. Vandali vyčíňali aj na
hornom ihrisku, obec
postupne inštaluje
kamerový systém.

2. Odmenení boli do
jedného všetci...

3. Kapitán Samko 
Štassel prebral pohár 
víťaza

4. Ako vie vyzerať
radost z víťazstva.

5. Futbalové torty 
od pani Zlochovej 
- videl to už svet?

6. Pomáhala každá ruka

7. Spokojný bol aj tréner
Stano Ondruš
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Tovačovská kelová
Potrebujeme: (na 4 porcie)
� 1 väčšia cibuľa � 1/4 kelu � 1 lyžica mas-
la � 3-4 lyžice ovsených vločiek � 1,2l výva-
ru � soľ � mleté čierne korenie � 2 klobásy
� 1 lyžica oleja

Postup: 
Jednu väčšiu cibuľu ošúpte a nakrájajte na-
drobno. Kel zbavte vrchných listov hlúbu a
nakrájajte na tenké rezančeky.
V hrnci rozohrejte maslo a opražte na ňom ci-
buľu do sklovita. Prisypte vločky a ešte oboje
opražte.
Prilejte vývar, pridajte kel, soľ a čierne kore-
nie. Varte, až kým kel nezmäkne.
Klobásu nakrájajte na kolieska. Opečte ich
na oleji a pridajte do polievky.Tú podľa chuti
osoľte a okoreňte.

Kurča 
pre labužníka
Potrebujeme: (na 4 porcie)
� 1 malé kurča (asi 1,3 KG) � 3 lyžice strú-
hanky � 5O g masla � tuk na vymastenie
pekáča

Na marinádu:
� šťava z 1 citróna a 1 pomaranča � 1 lyži-
ca oleja � 2 lyžice plnotučnej horčice � 1 ly-
žička karí � 2 lyžicky majoránu � 1 lyžička
polievkového korenia � 2 strúčiky cesnaku
� 1 lyžica nasekanej petržlenovej vňate

Postup: 
Najprv si pripravte marinádu. Zmie šajte ci-
trusovú šťavu s olejom a horčicou. Pridajte
kari, majorán a polievkové korenie. Na ko -
niec vmiešajte prelisovaný cesnak a petržle-
novú vňať.
Kurča očistite, umyte a osušte. Nakrájajte ho
na porcie a potrite marinádou. V chladničke
ho nechajte aspoň 3 hodiny odležať.
Pekáč vymastite  tukom a vložte doň porcie
kurčaťa. Posypte ich strúhankou a poukla-
dajte na ne vločky masla. Kurča pečte pri
180 C asi 1 hodinu. Priebežne ho polievajte
výpekom, prípadne podlievajte ďalšou teku-
tinou. Podávajte s rôzne upravenými 
zemiakmi.

Šťavnatá pudingová
štrúdľa
Potrebujeme: (pre celú rodinu)
� 1 balenie mrazeného lístkového cesta
� 1 balíček krémového prášku Zlatý klas
alebo vanilkového pudingu � 500 ml mlieka
� 150 g kryštálového cukru � 700 g šťavna-
tých jablk � 80 g masla � 1 balenie okrú-
hlych detských piškót � 2 lyžičky mletej
škorice � 1 balíček vanilínového cukru
� práškový cukor na posypanie štrúdle
� múku na posypanie dosky

Postup: 
Lístkové cesto necháme rozmraziť, potom ho
rozdelíme na 2 polovice. Na pomúčenej do-
ske na tenko vyvaľkáme.
Zo Zlatého klasu, z mlieka a 5O g cukru uva-
ríme podľa návodu na obale hustý puding.
Jablká očistíme, zbavíme šupy a jadrovníka
a nastrúhame alebo nakrájame na tenké
plátky. Polovicu cesta rozložíme na suchý
plech a povrch potrieme trochou roztopené-
ho masla. Rozložíme polovičné množstvo pi-
škót, na ne nastrúhané jablká a posypeme
polovičným množstvom mletej škorice, vani-
línového cukru a 5O g kryštálového cukru.
Polejeme polovicou teplého pudingu. Cesto
s plnkou po dĺžke preložíme tak, aby sa okra-
je stretli v strede. 
Podobný postup použijeme pri druhej polovi-
ci cesta. Povrch cesta potrieme zvyškom roz-
topeného masla. Pečieme vo vyhriatej rúre
pri 200 C asi 25 minút. Upečenú štrúdľu
pred podávaním posypeme práškovým cu-
krom.

Chrumkavé placky
s mrkvou, zelerom 
a oškvarkami
Potrebujeme:
� 600 g zemiakov � 150 g mrkvy
� 1/4 menšieho zeleru � soľ � asi 100 ml
mlieka � 1 vajce � mleté čierne korenie
� 1 ČL drvenej rasce � podľa chuti majorán
� asi 3 strúčiky cesnaku � asi 100 g hladkej
múky � 100 g oškvarkov � 3 jarné cibuľky
� olej alebo masť na opekanie 

Postup:
Zemiaky, mrkvu a zeler olúpeme, umyjeme,
osušíme  a najemno nastrúhame do misy.
Zeleninu osolíme a asi 2O minút necháme
stáť. Potom z nej vymačkáme prebytočnú te-
kutinu.
Zeleninu zalejeme horúcim mliekom  a priso-
líme. Pridáme vajce, korenie, rascu, majorán
a prelisovaný cesnak. Potom prisypeme mú-
ku a vypracujeme cesto.
Oškvarky nakrájame na menšie kúsky 
a očis tené cibuľky nasekáme na drobno.
Všetko zamiešame do cesta.
Na rozohriatom oleji alebo masti opekáme 
z cesta postupne menšie placky. Hotové ich
odkladáme na papierovú utierku, aby sme
ich zbavili prebytočného tuku.

Cibuľovo-cesnakové 
kolieska
Potrebujeme:
� 400 g polohrubej múky � 30 g čerstvého
droždia � 250 ml mlieka � 2 lyžice olivové-
ho oleja � 2 cibule � 1 čer venú cibuľu
� 2 strúčiky cesnaku � 100 g taveného syra
� čerstvý alebo sušený tymián � 50 g syra
feta � soľ � olej na opekanie

Postup::
Vo vlažnom mlieku rozpustíme droždie.
Potom ho pridáme do misky, do ktorej sme
preosiali múku. Pridáme 2 lyžice olivového
oleja, štipku soli a vypracujeme hladké ces-
to. Na teplom mieste necháme 15 minút od-
stáť.
Olúpané cibule pokrájame na kolieska.
Spolu s plátkami cesnaku opečieme na oleji.
Osolíme, odstavíme z plameňa a necháme
vychladnúť.
Nakysnuté cesto preložíme na pracovnú do-
sku a pokrájame na menšie kúsky. Každý
kúsok vyformujeme do okrúhleho tvaru.
Potrieme taveným syrom a posypeme ope-
čenou cibuľou s lístkami tymianu.
Koláčiky poukladáme na plech vyložený pa-
pierom na pečenie. Na povrchu ich posype-
me rozdrobeným syrom feta. Necháme 
10 minút podkysnúť, potom vložíme do rúry
vyhriatej na 180 C a upečieme.

recepty  
od pani Aleny ZlochovejRR ee cc ee pp tt áá rr
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