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Úvodník
Blíži sa koniec roka 2012. Rok, 

ktorý mnohým z nás utiekol 
ako voda. Rok, v ktorom sme zažili 
veľa smutného, mnohé sklamania 
a prehry, ale aj drobné úspechy 
a povzbudenia. Taký je už život. 
Rok uplynul a zas budeme o rok 
starší, ale aj skúsenejší a roz-
hodnejší pri plnení našich cieľov 
a predsavzatí.
Pri spomienke na to, čo všetko 
nám odchádzajúci rok vzal a čo 
dal, si asi každý z nás v Marianke 
v prvom rade spomenie na jedné-
ho veľkého človeka, ktorého op-
timizmus a jemný úsmev na tvári, 
vedel rozjasniť aj tie najšedivejšie 
a najvšednejšie marianske dni. 
To, čo nám tento rok priniesol, sú 
jeho nasledovníci. Ďalší a ďalší ľu-
dia ochotní s otvoreným srdcom a 
úsmevom na tvári pomôcť. Rodičia 
našich školákov a predškolákov 
počas letnej rekonštrukcie školy 
ukázali, čo všetko sa spoločne dá 
dosiahnuť. Rovnako nelenili  ani 
športovci na ihrisku pri výstavbe 
krytej tribúny či amfiteátra . Ďalší, 
čo pomohli so stavebnými  projek-
tami, prekladmi textov do cudzích    
jazykov, pomohli pri organizovaní 
spoločenských podujatí, jednodu-
cho nezištne pomohli.
Ďakujeme.

Pri 
 písaní týchto riadkov som 

si otvoril Mariatál 2/2011 z kon-
ca minulého roka, v ktorom som 
našiel  prianie: „aby nám Marianka 
krásnela doslova pred očami“  Pra-
jem nám všetkým, aby budúci rok 
bola naša Marianka znovu o čosi 
krajšia. Mojím „detským snom“ 
je zažiť dobu, kedy najdôležitešou  
investícou obce bude nákup via-
nočného osvetlenia a dekokácií na 
skrášlenie nových, zrekonšrtruo-
vaných  ulíc  a námestí v Marinake.  
Verím, že aj to raz príde.
Zatiaľ bez vianočných svetielok na 
našich uliciach, ale zato s väčšími 
svetielkami v našich srdciach  Vám 
v mene pracovníkov obecného 
úradu a poslancov obecného 
zastupiteľstva prajem tie najkrajšie 
Vianoce.

Radovan Jurika
starosta

Napred sa ísť musí...
Blíži sa záver ďalšieho roka a teda aj 
čas hodnotenia a bilancovania. V prvom 
rade by som rád zosumarizoval naše 
spoločné úspechy, ktoré sa dostavili 
v priebehu druhého polroku tohto roku. 
Sú také, ktoré vidí každý, kto vidieť 
chce, ale sú aj také, ktoré nevidieť, ale 
za ktorými je obrovské množstvo úsilia 
a práce a bez ktorých by sme sa ne-
mohli dopracovať ani k tým viditeľným 
úspechom.
Na začiatku tohoto funkčného obdobia  
- január 2011 bolo v obci ~1 160 obyva-
teľov s trvalým pobytom, v súčasnosti 
- december 2012 je to ~1 460. Pozitívny 
vývoj!
Tohoročné leto patrilo najmä Karpat-
skej ulici. V priebehu júla a augusta bol 
zrealizovaný prvý úsek chodníka  na 
Karpatskej ulici medzi autobusovou 
zastávkou a Štúrovou ulicou v dĺžke cca 
350m. Pod chodníkom boli súčasne 
uložené aj nové rozvody pre budúcu 
modernizáciu verejného osvetlenia 
a rozvody pre kamerový systém obce. 
Stavbu kvalitne zrealizovala spoločnosť 
DOKARO družstvo. Dovoľujem si pri-
pomenúť, že pomocnú ruku pri štar-
te budovania obecných chodníkov 
a teda štarte v modernizácii našej 
obce formou finančnej dotácie nám 
takto pred rokom dal Úrad vlády SR, 
v zastúpení vtedajšou premiérkou, 
pani Radičovou. V mene nás všetkých: 
ĎAKUJEME! Chodník Ivety Radičovej 
sa teší zjavnej obľube najmä školákov 
a mamičiek s deťmi.  Na jar budúceho 
roka sa tešíme na ďalší, v Marianke 
priekopnícky projekt: vytvorenia precho-
dov pre chodcov v najfreventovanejších  
úsekoch Karpatskej ulice.  

Následne splnila svoj záväzok voči obci 
a jej obyvateľom aj  www.novamarianka, 
s.r.o. vybudovaním chodníka od začiatku 
obce až po napojenie na existujúci 
chodník. Tento chodník je prerušený len 
v úseku budúcej križovatky Karpatskej 
ulice s Južnou cestou. Do 31.12.2012 sa 
dodávateľ ešte zaviazal upraviť existujú-
ce križovatky Karpatskej ulice s novými 
ulicami Nad Bednárovým vybudovaním 
odvodňovacích žľabov s mrežou tak, aby 
bolo zabezpečené plynulé odvádzanie 
dažďových vôd, a aby sa tieto nehro-
madili v existujúcich križovatkách, čo 
by mohlo v budúcnosti spôsobovať ne-
bezpečné dopravné situácie. Súčasťou 
projektu bolo v spolupráci s Dopravným 
podnikom Bratislava a www.novama-
rianka, s.r.o, vybudovanie autobusovej 
zastávky v lokalite Nad Bednárovým a 
obnova existujúcej zastávka pri Stupav-

skej ulici. Rovnako sa  dodávateľ zavia-
zal v dodatočnom náhradnom termíne 
do 31.12.2012 vybudovať aj verejné 
osvetlenie pozdĺž celého novovybudo-
vaného úseku chodníka. Veríme, že svoj 
sľub dodrží a táto časť Marianky bude 
odôvodnene ďalej používať  prívlastok: 
„nová“ .... Za prejavené úsilie  spoloč-
nosti  www.novamarianka, s.r.o. vopred 
ĎAKUJEME.
Ďalší úsek chodníka, ktorý máme 
projekčne pripravený, s právoplatným 
stavebným povolením a aj vysúťažený, je 
úsek od Družstevnej ulice po autobu-
sovú zastávku. So zahájením výstavby 
však čakáme, nakoľko v tomto úseku by 
mala byť v dohľadnom čase najprv vy-
budovaná splašková kanalizácia. Úseky 
chodníka od Štúrovej ulice po Námes-
tie 4 apríla sú v súčasnosti v štádiu 
projektovej prípravy, ktorú zabezpečuje 
spoločnosť K&K Project, s.r.o.
Nevyhnutnou súčasťou výstavby 
chodníkov na Karpatskej ulici je aj 
projekt odvodnenia Karpatskej ulice, 
v rámci ktorého by dažďové vody mali 
byť tzv. horskou vpusťou zvedené po 
Družstevnej ulici a cez Nám. 4. apríla do 
retenčnej nádrže  a následne do Marian-
skeho potoka.
Karpatská ulica sa po desaťročiach 
ignorovania dočkala aj úpravy a spev-
nenia svahu, ktorý postupnou eróziou 
zasahoval miestami viac ako meter do 
komunikácie. Spoločnosť Koruna Finan-
ce, s.r.o. po prvotných váhavých kro-
koch pristúpila k veci rozhodne. Breh je 
zosvahovaný, prekrytý záhradnou fóliou 
a vysadený ozdobnými kríkmi. Spodný 
okraj je spevnený oporným kamenným 
múrikom. Veríme, že po zakorenení 
vysadených kríkov bude breh pôsobiť 
maximálne esteticky pri minimálnych 
nákladoch na údržbu a súčasne sa zne-
možní hrozba ďalších zosunov brehu. 
Touto cestou v mene obyvateľov obce 
ďakujeme spoločnosti Koruna Finance. 
Taktiež ďakujeme aj pánovi Bubničovi  
za  betónové schodisko, ktoré bolo 
umiestnené na konci upraveného  
brehu.
Okrem viditeľných úspechov sa nám 
na jeseň tohto roku podarilo  dosiahnuť 
aj tie menej viditeľné: právoplatné 
stavebné povolenie na rekonštrukciu 
školy v Marianke, právoplatné stavebné 
povolenie na Splaškovú kanalizáciu  
na Bystrickej ulici, čoskoro právoplatné 
stavebné povolenie na vodovod Borin-
ská a Podhájska, stavebné povolenia na 
Štúrovu ulicu a právoplatné kolaudačné 
rozhodnutia na chodníky na Karpatskej 
ulici.
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Spoločenský dom 
Výstavba „Polyfunkčného centra v Marianke“ 
– ako znie oficiálny názov stavby sa rozbieha-
la tiež trochu váhavo. V súčasnosti môžeme 
konštatovať že stavba nabrala na obrátkach 
a veríme, že čoskoro bude dokončená. 
Okrem spoločenskej sály a knižnice bude 
súčasťou obecných priestorov  aj  lekáreň 
a ambulancia všeobecného lekára. Predpo-
kladáme, že v priebehu 1. štvrťroku budúce-
ho roku obec uskutoční verejné výberové 
konanie na prenájom priestorov lekárne 
aj ambulancie. Dôležitou súčasťou objektu 
bude aj priestor pre bankomat.

Škola
V septembri sme požiadali Ministerstvo 
školstva SR o poskytnutie finančnej dotácie. 
Veríme, že  s podporou štátu sa nám čoskoro 
podarí  odstrániť havarijný stav 50 ročnej 
budovy školy tak, aby naša škola bola svojim 
technickým stavom ako aj architektonickým 
riešením pýchou našej obce.

Dotácie z BSK
V tomto roku sme získali podporu aj formou 
dotácií z Bratislavského samosprávneho 
kraja. Najvýznamnejšia dotácia sa týkala 
podpory obce pri realizácii projektu výstavby 
„Amfiteátra“ - krytého pódia na kultúrno-
-spoločenské aktivity, v obecnom športovom 
areáli, ktorého autorom je pán architekt 
Jarina. Amfík je postavený, začiatkom nového 
roku bude potrebné uskutočniť  terénne 
úpravy okolia, vytvoriť tanečný parket a osadiť 
lavičky na sedenie. A letné akcie pod šírim 
Mariannskym nebom  sa môžu začať.
Ďalšia dotácia z BSK bola použitá na výrobu 
tlačených prezentačných materiálov o Ma-
rianke v 6 tematických okruhoch: cyklotu-
ristika, pútnicke miesto, história baníctva, 
mariatálfest, bežecké preteky, turistika. Tieto 
materiály boli distribuované do 7 turistických 
a informačných centier v rámci Bratislavské-
ho kraja a na 57 zahraničných ambasád.
Tretia dotácia z BSK bola použitá na náklady 
spojené so zhotovením cyklomapy – Ma-
rianskych okruhov. Hlavným účelom mapy 
bolo prilákať cyklo turistov od mosta Slobody 
v DNV do Marianky. Súčasťou projektu cyklo-
mapy je aj obnova existujúcich cyklistických 
trás, ako aj vytvorenie nových  a to vrátane 
špecifického značenia  pre marianske okruhy 
vo forme cyklosmeroviek.

Marianska tridsaťsedmička
Marianska tridsaťsedmička v tomto roku úspešne obsolvovala svoju skúšobnú prevádzku čím preukázala svoju životaschopnosť a najmä opodstatnenosť. V najbližších dňoch vedľa autobusovej zastávky na Námestí 4. apríla pribudne aj prvý Mariansky lístkový automat, čím sa zásadne zlepší dostupnosť cestovných lístkov a teda aj dostup- nosť tridsaťsedmičky pre širokú cestujúcu verejnosť. Tridsaťsedmič-ka sa v Marianke natoľko teší obľube, že pri príjazde do Záhorskej Bystrice býva autobus často naplnený, čo zhoršuje komfort cesto-vania hlavne našim susedom v Záhorskej Bystrici. V spolupráci so starostom ZB a zástupcami DP Bratislava, preto po podrobnejšom vy-hodnotení štatistiky obsadenosti jednotlivých spojov budeme hľadať obojstranne výhodné riešenia vzniknutej situácie. Jednou z alternatív riešenia vzniknutej situácie môže byť aj zvýšenie počtu spojov do Marianky v čase prepravnej špičky tak, aby  bola obsadenosť jednot-livých spojov vyrovnaná, resp. optimalizovaná.

Štúrova ulica
Samostatnou kapitolou  posled-
ných mesiacov bola a je príprava 
projektu rekonštrukcie Štúrovej 
ulice. Vzhľadom na  jej dĺžku, 
cca 700 m, strategický dopravný 
význam, a hlavne zúfalý technický 
stav nielen cestného telesa ale aj 
inžinierskych sietí, je nevyhnutné 
zásadné a najmä komplexné rie-
šenie. Z mnohých strán zaznievajú 
ponuky jednoduchších rýchlejších 
a lacnejších riešení, ktoré sú pre 
nás veľmi lákavé. Avšak aj laikovi 
je zrejmé, že akékoľvek „zaplá-
tanie“ takto rozbitej a zničenej 
cesty je nielen krátkodobé, ale aj 
krátkozraké.  Preto, či sa nám to 
páči alebo nie, cestu treba opraviť 
tak, aby nám bez problémov slúži-
la minimálne najbližšie desaťročie. 
Nová cesta bez predchádzajúceho 

uzemnenia inžinierskych sietí 
a prípojok nemá zmysel. Rovna-
ko je nevyhnutné, aby na takejto 
frekventovanej komunikácii bol 
konečne aj chodník.... Všetky tieto 
myšlienky boli podrobne rozobe-
rané počas projektovej prípravy 
s odborníkmi. V súčasnosti  máme 
vydané príslušné stavebné povo-
lenia, finalizujú sa dohody o spo-
lupráci s vlastníkmi inžinierskych 
sietí a súčasne prebieha súťaž na 
dodávateľa prvej etapy prác. Ne-
vyhnutným predpokladom úspeš-
nej rekonštrukcie bude hlavne 
dohoda o súčinnosti s dotknutými 
vlastníkmi  domov na Štúrovej  
ulici bez ktorej k samotnej  
realizácii ani nemôže dôjsť.  
Veríme, že začiatkom nového roka 
už začneme. 

Splašková  
kanalizácia Marianka
Proces verejného obstarávania dodávateľa stavby splaškovej kanalizácie sa nám po dva 
a pol roku peripetií  s mnohými námietkami a po následnom absolvovaní internetovej 
aukcie  podarilo ukončiť. V súčasnosti prebieha proces administratívnej kontroly na Mini-
sterstve životného prostredia SR, po ukončení ktorého budeme môcť pristúpiť k podpisu 
Zmluvy o dielo s víťazom verejnej súťaže, ktorým je spoločnosť Vodohospodárske stavby, 
a.s.. V súčasnosti prebiehajú s budúcim zhotoviteľom rokovania predmetom ktorých je 
zosúladenie technických a časových postupov v rámci budúcej realizácie prác tak, aby 
výstavbou kanalizácie bol minimálne obmedzený život obyvateľov obce. Aj keď všetci 
vieme, že takáto stavba vzhľadom na miestne pomery bude  obzvlášť náročná. Už aby to 
bolo...
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Základné pravidlá 
tolerancie v obci
Téma presadzovania zákazov, príkazov, obmedzení a pokút 
nie je v našej obci pre nikoho veľmi príjemná. Ak sa nás pria-
mo dotýka .... Keď však otvoríme oči a myseľ, budeme nútení 
uznať, že každé pravidlo, ktorého dodržiavanie obec vyžaduje, 
má svoje opodstatnenie a logiku. Nie je samoúčelné. Najskôr 
to pochopíme, keď sa sami dostaneme do situácie, v ktorej 
sami potrebujeme ochranu pred aroganciou, ignoranciou 
alebo obyčajnou hlúposťou  niektorých jednotlivcov ....  
Tu sú názory niektorých z nich:
- Nezodpovedne sa starám o psa – no bože, čo že ušiel a na 
ulici niekoho dohrýzol – iného psa na vodítku, alebo človeka 
alebo dieťa ... čo sa také hrozné stalo? 
- Vypúšťam vlastné hovná rovno na ulicu (alebo do jarku 
vedľa cesty) -  no a čo, komu to smrdí nech nedýcha! Mne to 
nesmrdí, však sú moje ..., hádam za vývoz tohoto nebudem 
ešte platiť ...!  
- Na záhrade spaľujem odpadky, suchú trávu, najlepšie PET 
flaše a igelitové sáčky (špecialisti spaľujú elektrické 
káble) – nevadí, že vedľa vo dvore sedia ľudia, hrajú sa 
deti na čerstvom vzduchu ..., však je to moja záhrada 
a tam môžem púšťať  do vzduchu štiplavý dym, jedovaté 
a karcinogénne látky koľko sa mi zapáči .... 
- Že mám pozemok zarastený skoro dvojmetrovou 
burinou? Že to vadí susedom, že z toho majú alergie 
ich deti , že sa na takejto neudržiavanej a neoplotenej 
parcele hromadia odpadky a čierne skládky? Že sa  
moji rodičia, ako poctiví hospodári, musia v hrobe  
obracať ...? Mne to nevadí! 
- V nedeľu cez štátne sviatky a v pracovné dni po  
20:00 večer režem drevo na cirkulárke, kosím trávu, 
alebo robím iný rámus (aspoň karbobrúskou) .... Keď 
neodpočívam ja, nech neodpočívajú ani moji susedia, 
nech si to pekne so mnou užijú ....   
- Že mám stavbu neoplotenú, neoznačenú, bez nádoby 
na odpad? Veď čo nerozfúka vietor po celej dedine, to 
majstri odnesú a vysypú do najbližšieho jarku, alebo 
do potoka .... Najlepšie hneď pri susedovom plote ....
 - A môj plot! Čo na tom, že som si kúpil 2 árovú par-
celu medzi domami, chcem mať súkromie za každú 
cenu, aj za cenu aspoň 3 metrového murovaného 
plota .... Ak susedom vadí môj plot, nech si postavia 
svoj a aspoň o pol metra vyšší ....

To je len niekoľko skvostných myšlienok, s ktorými 
sa možno mnohí z Vás v našej obci bohužiaľ stretli. 
A pokiaľ takéto výroky budú so všetkou vážnosťou 
zaznievať od niektorých našich spoluobčanov, nie 
iba ako trápny vtip, je povinnosťou obce zabezpečo-
vať ochranu slušnosti a tolerantnosti. Zo skúseností 
iných krajín a národov je nepochybné, že čím jasnej-
šie a prísnejšie sú pravidlá spolužitia v obci, tým je 
v konečnom dôsledku život v obci krajší a bezpro-
blémovejší. 

Developeri  
alebo babroši
Našu krásnu a malebnú obec za posledné desaťročie „opá-čilo“ nadmerné množstvo rôznych skupiniek používajúcich jednotný názov „Developer“. Všetci prišli s veľkou pompou a najmä s veľkohubými príslubmi a peknými omaľovánkami čo ako spravia, vylepšia, vytvoria, jednoducho  developujú ....  Ak by ozaj splnili len 10% z toho, čo všetci spolu nasľubovali asi by sme si hovorili Marianske kráľovstvo.... Realita je však nám všetkým známa. Niektorí skrachovali, iní zaliezli do ano-nymity, ďalší bedákajú po dedine a sťažujú sa na nepriazeň osudu, obce, mimozemšťanov ... a podobne.  Spoločné majú však jedno: rozbabrali a nedokončili! Priehľadné výhovorky nezmenia realitu! Áno realitou je že sme si do Marianky pustili babrákov. Nie developerov ale BABRÁKOV. 

Záver tohto príspevku by bol v celku veselý, keby v ko-nečnom dôsledku všetky tie márne prísľuby nesplnených projektov nezostali na pleciach obce a jej obyvateľov. Áno lži a nesplnené sľuby developerov – babrákov sú priamou príčinou zvýšených daní  pre nás všetkých. Po nich musíme dobudovať  a opraviť cesty a chodníky, vytvoriť parky  a detské ihriská....
Našťastie svet nie je taký čierno biely a aj medzi develo-permi sú svetlé výnimky. Takí, ktorí pochopili, že ak chcú byť skutočnými developermi, nestačí len rozparcelovať rolu na čo najmenšie stavebné pozemky, ale že ich klienti chcú vidieť aj dokončené cesty a chodníky, parky a detské ihriská, upravené okolie.... Česť výnimkám.

JUDr. Radovan Jurika
starosta

Námestie
Napriek tomu, že doposiaľ nedošlo k vyhod-
noteniu žiadosti obce o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku z prostriedkov  EÚ 
v rámci výzvy na regeneráciu sídel, pristúpili 
sme k zahájeniu procesu verejného obstarávania 
na dodávateľa stavby. V súčasnosti ešte nie je 
proces verejného obstarávania ukončený (poz.
red.: bude vo štvrtok). Samostatným problémom 
v rámci riešenia obnovy námestia je objekt trans-
formačnej stanice, ktorý je v súčasnosti nežela-
nou dominantou námestia. Nakoľko prekládka 
stavby takéhoto elektroenergetického zariadenia 
je značne náročná a nakoľko nemôže byť opráv-
neným nákladom, ktorý by mohol byť preplatený 
z európskych fondov, hľadali sme spoločne so 
zástupcami ZSE a.s. v priebehu leta najekonomic-
kejšiu variantu prekládky trafostanice. Posledný 
návrh, kladne prerokovaný aj na úrovni stavebnej 
komisie obce, predpokladá  postavenie značne 
menšieho typizovaného objektu trafostanice na 
okraj areálu školy. Predpokladané náklady pred-
stavujú predbežne 120 000,- EUR bez DPH.
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Občianske združenie TÁLKY – MARIANKA
Založili sme občianske združenie TÁLKY – 
MARIANKA, združujúce fyzické osoby staršie 
ako 18 rokov, ktoré sú vlastníkmi, spolu-
vlastníkmi alebo písomne splnomocnenými 
zástupcami vlastníkov, spoluvlastníkov nehnu-
teľnosti v lokalite Tálky, katastrálne územie 
Marianka. Prvoradým záujmom je vlastniť, 
stavať a bývať plnohodnotne v Marianke na 
Tálkoch.
Cieľom združenia je dosiahnuť dobudovanie 
a sprevádzkovanie inžinierskych sietí 
lokality Tálky v Marianke. 

Ďalšími cieľmi činnosti združenia sú:
■ vytváranie podmienok pre kroky vedúce  

k dokončeniu inžinierskych sietí v lokalite 
Tálky;

■ participácia a hájenie záujmov členov zdru-
ženia na súvisiacich konaniach;

■ územný rozvoj v lokalite Tálky;
■ ochrana podmienok trvalo-udržateľného 

rozvoja v regióne;
■ ochrana ľudských práv;
■ ochrana a tvorba zdravého životného pro-

stredia;
■ zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Prosíme všetkých, ktorých sa týkajú tieto ciele 
(vlastníkov - stavebníkov) alebo ich pomôžu 
dosiahnuť, nech kontaktujú prípravný výbor 
(ak to na stretnutí 6. novembra 2012, alebo 
po ňom ešte neurobili).
   Ustanovujúca schôdza združenia sa usku- 
točnila v decembri 2012. Členovia budú o ďal-
ších krokoch združenia informovaní e-mailom 
a prostredníctvom webovej stránky obce 
(www.marianka.sk)

Eugen Jeckel, Eugen.Jeckel@gmail.com
Martin Piekov, Mpiekov@gmail.com

Panský les a jeho obyvatelia, ako nedeliteľná súčasť obce, vítajú 
všetkých návštevníkov a turistov smerujúcich na prechádzku do 
lesa. Zároveň však prosíme návštevníkov o ohľaduplnosť k nám, 
životnému prostrediu a nášmu majetku.
Časť obce Marianka nachádzajúca sa pri bývalom kameňolome, 
historicky známa ako Panský les, už nie je opusteným banským  
dielom ani neobývaným staveniskom. Je lokalitou rodinných 
domov, ktorých majitelia sa snažia vytvoriť pre svoje deti krásne 
a bezpečné životné prostredie. Nám, obyvateľom Panského lesa 
taktiež záleží na celkovom zveľaďovaní obce, čo sme potvrdili 
napríklad aj zbierkou na asfaltovanie hornej časti Karpatskej ulice 
a aktívnou spoluprácou s vedením obce. Veríme, že všetkým oby-
vateľom Marianky záleží na čistote celej obce vrátane Panského 
lesa. Občianske združenie Panský les – Marianka zorganizovalo 
v letných mesiacoch čistenie cesty v Panskom lese, čím nielen 
zveľadilo životné prostredie obyvateľov Panského lesa, ale sprí-
jemnilo návštevníkom prechádzky do lesa.
Prosíme návštevníkov Panského lesa, aby zobrali do úvahy, že 
cesta v Panskom lese nie je verejnou komunikáciou a nespadá 
do správy obce. Táto cesta je účelovou komunikáciou vo vlast-
níctve OZ Panský les, ktoré zodpovedá za jej stav, a zabezpečuje 
poriadok, technickú a zimnú údržbu. Preto akékoľvek znečistenie, 
poškodenie cesty, či zodpovednosť za bezpečnosť 
zostávajú na pleciach členov občianskeho združenia 
Panský les. Vzhľadom na neúspech viacerých našich 
snáh o osobné vysvetlenie dôležitosti zachovávania 
poriadku v záujeme celej obce, či márnu výzvu na 
stránke obce, dovoľujeme si aj touto cestou požiadať 
návštevníkov našej lokality aby dodržiavali základné 
pravidlá ohľaduplného správania sa, súvisiace  
s pobytom na súkromnom majetku iných osôb. 

Prosíme návštevníkov Panského lesa aby:
■ nepoužívali cestu v Panskom lese na jazdu  

nákladnými vozidlami, traktormi či inými lesnými  
a stavebnými mechanizmami, ktoré cestu znečis-
ťujú a poškodzujú,

■ pri jazde motorovými vozidlami a na bicykloch jaz-
dili s výrazne zvýšenou opatrnosťou a brali ohľad na 
chodcov a najmä deti, ktoré cestu využívajú na hry,

■ nepoužívali cestu v Panskom lese na jazdu hlučnými motocy-
klami a štvorkolkami, ktoré slúžia jednotlivcom na chvíľkové 
pobavenie, avšak znepríjemňujú život celej obci,

■ nepoužívali cestu po zotmení, keďže práve pod rúškom tmy 
dochádza k zakladaniu nelegálnych skládok v lokalite, ku krá- 
dežiam a k ohrozovaniu základnej bezpečnosti obyvateľov,

■ pri prechode Panským lesom mali psov vždy na vôdzke vzhľa-
dom na bezpečnosť detí,

■ nevstupovali na stavebné pozemky,
■ nevyhadzovali v Panskom lese odpad,
■ neparkovali vozidlá na konci cesty v mieste určenom na otáča-

nie vozidiel.

Tak úprimne ako vítame všetkých turistov a návštevníkov Panské-
ho lesa, aj úprimne veríme, že sa táto výzva stretne s pochopením 
u väčšiny obyvateľov obce Marianka. Veď nikomu by sa nepáčilo 
na vlastnom majetku trpieť pre neustále znečisťovanie nákladnými 
vozidlami, preteky na štvorkolkách a nelegálne skládky odpadu.
Ďakujeme za pochopenie.
S pozdravom a dovidenia,
Občianske združenie Panský les - Marianka

Vážení Mariančania a návštevníci  
PANSKéhO LeSA
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V Marianskom údolí sa za III. kaplnkou na-
chádza klenbový vchod do malej nenápadnej 
pivnice. V máji roku 2005, keď sa v nej 
začalo s odstraňovaním odpadu sa zistilo, 
že nekončí len studňou, ale po vyčerpaní 
vody podzemné priestory pokračujú ďalej 
a skrývajú starú bridlicovú štôlňu. Vtedy 
sa uskutočnilo presné zameranie štôlne 
teodolitom, vyhotovila sa jej mapa a prvá 
fotodokumentácia. 
Znovuobjavené podzemné priestory 
predstavujú opustené banské dielo, ktoré 
bolo vyrazené v tmavosivých marianskych 
bridliciach. Hlavná vodorovná chodba je dlhá 
21 metrov. Z chodby sa vchádza do dvoch 
väčších a jednej menšej komory. V najväčšej 
komore s rozmermi 6 x 8 metrov a výškou 

takmer 4 metre sú v tvare širokého múrika 
pekne poukladané menšie kusy vylámanej 
bridlice. Pri ťažbe bridlice sa totiž von vy-
nášali len dostatočne veľké kusy. Tie malé, 
nevyužiteľné, sa nechávali v štôlni a ukladali 
po bokoch chodieb ako tzv. zakládka. 
V stenách štôlne sa zachovali aj zvyšky 
otvorov po vrtných tyčiach. Sú to otvory, 
ktoré sa po vyvŕtaní používali na mechanické 
rozpojovanie bridlice a dokazujú použitie 
banskej techniky pri razení. Na strope vidieť 
miesta, z ktorých boli takto odlamované aj 
veľké bloky bridlice. Vrstvy bridlice sú v štôl-
ni uložené takmer vodorovne, čo uľahčovalo 
ich odlamovanie. 
Do štôlne sa vchádza malým otvorom 
v podlahe pivnice. Ním sa musí zostúpiť po 

rebríku do hĺbky 3,5 metra. Na tomto mieste 
je dobre viditeľný zasypaný pôvodný vchod 
do štôlne. Štôlňa je v súčasnosti zatopená 
vodou do výšky 2-3 m a je preto neprístup-
ná! Voda sa do nej dostáva puklinami 
stekaním z okolia. Stojatá voda a z nej aj 
vysoká vzdušná vlhkosť v štôlni spôsobujú 
zaujímavý jav. Z pyritu, ktorý sa nachádza 
v bridliciach, sa pôsobením vody vytvárajú 
drobné číre až mliečnobiele kryštály sadrov-
ca. Pri svietení baterkou na steny štôlne a 
úlomky bridlice na zemi, tak dochádza k ich 
nádhernému trblietaniu. 
K zasypaniu pôvodného vchodu do štôlne 
muselo dôjsť ešte pred výstavbou kaplniek, 
ktoré sa teraz nachádzajú približne o 3-4 
metre vyššie ako je úroveň podzemných 

Výskum v bridlicovej štôlni  
odkrýva dávnu minulosť Marianky

 Vodorovné 
uloženie vrstiev 
v strope hlavnej 
komory

 Vstupná chod-
ba po čiastoč-
nom odčerpaní 
vody

Múrik (zaklád-
ka) z nevyuži-
teľnej bridlice
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priestorov. To pou-
kazuje na vytvore-
nie tejto štôlne 
ešte pred rokom 
1725, kedy boli 
v údolí postavené 
II. a III. kaplnka. 
Zodpovedá to 
aj veku múrov 
pivnice, ktorý 
bol odborníkmi 
odhadnutý na 
16. – 18. storočie. 
V minulom storočí vlastnila rodina Mare-
kovcov drevenú budovu, ktorá bola priamo 
napojená na pivnicu so štôlňou. Budovu po 
1. svetovej vojne prerobili na statické kino 
Panoráma, kde si mohli návštevníci pozrieť 
zobrazované dejiny Mariatalu. V prednej 
časti budovy bola predajňa s pútnickým to-
varom. Tú si neskôr prenajal cukrár Jelínek 
a predával v nej zmrzlinu, ktorú krátkodobo 
uskladňoval v chladných priestoroch tejto 
pivnice. 
Bridlicová štôlňa sa nachádza na území pa-
miatkovej zóny Marianky, vyhlásenej 26. 1. 
1993. Uznesením č. 14/2009-5 obecného 
zastupiteľstva v Marianke z dňa 20. 1. 
2009 bola zaradená do Evidencie pamäti-
hodností obce Marianka. Pod oficiálnym 
názvom „Bridlicová štôlňa v Marianskom 
údolí“ bola zaradená v Geofonde do Regis-
tra starých banských diel.
Dňa 24. októbra 2012 sa za účasti členov 
Spolku Permon Marianka, Spolku pre 
montánny výskum a pracovníkov Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra usku-
točnila v Bridlicovej štôlni v Marianskom 
údolí akcia, ktorej cieľom bol geologický, 
montánny a archeologický prieskum. Po 7 
hodinovom odčerpávaní vody, bolo možné 
zostúpiť do štôlne. Boli odobraté vzorky 
na petrografický a mineralogický rozbor, 
nafotografované podzemné priestory a 
následne vyhotovená správa z prieskumu. 
Významným bol nález zvyšku kladiva  
a ručného vrtáka, ktoré by mohli pomôcť 
pri spresňovaní určenia veku štôlne.     

 

O potrebe záchrany 
bridlicovej štôlne, jedinej svojho druhu na 
Slovensku, už dnes asi nikto nepochybuje. 
V poslednom čase dochádza k postup-
nému zosúvaniu múru klenby vstupnej 
pivnice a hrozí tak časom zavalenie vchodu 
do štôlne. V tomto smere Spolok Permon 
Marianka vykonal viaceré kroky. V roku 
2008 dal vypracovať architektonickú štúdiu 
na vytvorenie návrhu vstupného portálu do 
štôlne a v tomto roku zorganizoval spo-
mínaný odborný prieskum štôlne. Posled-
nou aktivitou nášho spolku je vyhlásenie 
verejnej zbierky na stavbu portálu a úpravu 
povrchovej vstupnej časti „Bridlicovej štôl-
ne v Marianskom údolí“ pri III. kaplnke v 
Marianke, ktorá bude trvať od 4. decembra 
2012 do 30. júna 2013.
Na záver si ešte pripomeňme na čo všetko 
sa bridlica využívala. Vyrábali sa z nej škol-
ské písacie a obchodnícke tabuľky, strešná 
krytina, dlažba nádvorí a dielní manufaktúr, 
dosky na biliardové a krajčírske stoly či 
ozdobné parapety a stojany. Používala sa 
aj ako prímes pri výrobe gramofónových 
platní. Bridlicové výrobky z Marianky dostali 
na IV. svetovej výstave v Paríži v roku 1867 
striebornú medailu. O to sa zaslúžil predo-
všetkým majiteľ vtedajšej bridlicovej bane  
a továrne Paul-Eugéne Bontoux.

RNDr. Roman Lehotský
Spolok Permon Marianka

foto: M. Chmulík, J. Madaras, P. Ondruš

 V koncovej komore Výstup zo štôlne po 
lanovom rebríku 

Podomový predajca super vysávačov 
príde do novostavby a napriek protes-
tom domácej pani doprostred izby vy-
sype sušené konské lajno. Mladá pani 
naňho zhrozene pozerá a keď začne 
nahnevane protestovať, predajca nasadí 
svoj najkrajší úsmev a vraví: Mladá pani, 
ja Vám sľubujem, že to čo tento fan-
tastický vysávač nepovysáva, to ja sám 
zjem! Žena vstane z kresla a cestou do 
kuchyne mu vraví: Tak Vám na to hovno 
donesiem aspoň nejaký dressing, lebo 
ešte nemáme zapojenú elektrinu.

Ako otcovia učia rozprávať malé deti. 
Tato: Povedz že „tato“; Bábo: „mama“; 
Tato: Nehovor že „mama“; Bábo: 
„mama“; Tato: Do riti! povedz že 
„tato“; Bábo: „do riti“; Tato: čo že??; 
Bábo: „do riti“; Mama: Už so doma; 
Bábo: „do riti“; Mama: „čo že, kto ťa to 
naučil?“; Bábo: „tato“

Na rozvodovom súde sa sudca pýta 
rozvádzajúceho sa manžela: Ako vysve-
tlíte skutočnosť, že ste sa po celý rok 
manželke neprihovorili? Nechcel som 
jej skočiť do reči.
 
Na rozvodovom súde sa sudca pýta 
manžela: Koľko krát ste boli svojej 
manželke neverný? Pán sudca, ale 
ja som sa sem prišiel rozviesť a nie 
vychvaľovať.

Obchodný cestujúci sa chce dať 
rozviesť a navštívi advokáta. Prečo sa 
chcete rozviesť?
Viete ja som obchodný cestujúci 
a domov chodím len na víkendy. Minulý 
víkend sme si to s manželkou užívali 
v posteli a boli sme trocha hluční. Ale 
veď to je normálne, skočil mu do reči 
advokát. Áno to je, ale potom na stenu 
zabúchala suseda a zakričala: „Aspoň 
cez víkend by ste s tým mohli prestať!“

Heslo východniara: Nejem za to že by 
som žil, ale jem za to, že by som nepil 
na lačný žaludek.

Vraj Ti veštkyňa predpovedala, že Ťa 
opustí žena. Nóó... Nepovedala  to tak 
priamo, povedala iba, že ma čakajú 
lepšie časy.

Milan Olexa

A teraz niečo  
na zasmiatie
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Ministerstvo životného prostredia (MŽP) 
v rámci svojho záverečného stanoviska k EIA 
z februára 2012, neodporučilo budova-
nie severnej časti úseku D4 Ivanka pri 
Dunaji - Stupava včítane tunela za Ma-
riankou. 

MŽP rozdelilo severný úsek D4 medzi Ivankou 
pri Dunaji  a Stupavou na dve časti, na se-
vernú časť od  Vajnor po Marianku, a južnú 
časť od Ivanky pri Dunaji do Vajnor.  Celý text 
záverečného stanoviska ministerstva k  EIA 
nájdete na našej web stránke  www.ozmale-
karpaty.sk.

Stále je otázne samotné dopravné využitie 
tunela, ktoré je „ani ryba ani rak“. Nebude sl-
úžiť dobre ani tranzitnej ani mestskej doprave. 
Všetkým zúčastneným je nad slnko jasnejšie, 
že čím je trasa tunela bližšie k Bratislave, tým 
bude dopravné využitie tunela vyššie. Na traso-
vaní D4 ponad Marianku Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja neústupčivo 
trvá, aj napriek tomu, že dopravné prieskumy 
poukazujú na nedostatočnú vyťaženosť tohto 
tunela, ktorý by mal byť najdlhším tunelom 
na Slovensku!

Je zjavné, že tento postup pripraví štátny 
rozpočet o zbytočné peniaze (1 200 miliónov 
Euro), dopravný prínos nízky a príroda zničená.

Náš názor na tunel D4  
pri Marianke v kocke:
● Z dopravného hľadiska je tunel D4 v trase 

za Mariankou jedným z najneefektívnejších 
dopravných riešení, či pre mestskú dopravu 
alebo tranzit.

● Tunel D4 - neodľahčí dopravu Bratislavy
● Vysoký rozpočet cca 1,2 mld Eur na budo-

vanie 10 km tunela D4 je vzhľadom na do-
pravnú neefektívnosť plytvaním verejných 
financií. (Na ilustráciu zvýšenie dane z 19 
na 25 % prinesie štátnemu rozpočtu 0,35 
mld Eur.)

● V žiadnom štádiu prípravy D4 neprebehlo 
vyhľadávanie a posúdenie optimálnej trasy 
D4.

● Realizáciou D4 dôjde k rozsiahlemu zniče-
niu prírody v okolí Marianky

● Dôjde k zhoršeniu kvality života a  bývania 
v Marianke, Záhorskej Bystrice v dôsledku 
nárastu hluku, exhalátov a obmedzeniu 
pohybu ľudí a zvierat medzi Mariankou  
a Stupavou. .

● Alternatívne technické riešenie - zapustenie 
diaľnice D4 od portála (vyústenia) tunela 

v Marianke k Stupavenie je, v dôsledku 
maximálneho povoleného sklonu stúpania 
diaľnice a konfigurácie terénu, technicky 
realizovateľné (bez zmeny úrovňového rie-
šenia križovatky prípojky na D2 so štátnou 
cestu na opačné). Je teda veľmi nereálne.

Minister dopravy sa niekoľkokrát k D4 vyja-
droval, napr. v HN klube, a uviedol diaľnicu 
D4 ako vhodného kandidáta na PPP projekty. 
To potvrdzuje, že s príspevkom z eurofondov 
na jeho výstavbu sa už nepočíta.
Ministerstvo dopravy sa všemožne bráni 
posúdeniu ďalších variantov, napr. Lamač-Kras-
ňany, ktorý je v Územnom pláne Bratislavy 
schválený ako mestský polokruh, alebo na-
príklad spojeniu tohto polokruhu s tunelovým 
vyústením v Rači, ako žiadali obce Marianka 
a Borinka ešte v roku 2008.
Medzi argumenty na odmietanie varianty 
so zaústením v Lamači patrí napr. že ide 
o mestskú komunikáciu. Tento argument by 
teda znamenal že NDS nemala právo stavať 
ani obchvat Einsteinovu, tunel Sitina alebo 
Mierovú Seneckú, ktoré sú tiež na území 
mesta a v konečnom dôsledku ani navrhovanú  
diaľnicu D4, keďže v pôvodnom územnom plá-
ne  išlo o mestský obchvat  vedený po hranici 
mesta Bratislava.

Od jari prebieha spracovanie Územného plánu 
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len 
ÚPN BSK) a s ňou súvisiacej SEA (strategické 
hodnotenie dopadov na životné prostredie). 
OZ MK podalo stanoviská v rámci oboch 
jednaní a zúčastnili sme sa osobne verejného 
prerokovania.
V rámci ÚPN BSK bol spracovaný Doprav-
ný generel  BSK, ktorý  predstavil viacero 
dopravných riešení, kde okrem vyžadovanej 
trasy D4 sa uvažuje aj s tunelmi Lamač (resp. 
Rázsochy) – Krasňany a tzv. Župným okruhom, 
teda prepojením Pezinka s Malackami tunelom 
popod Pezinskú Babu.

Zarážajúci je postup – najskôr Ministerstvo 
dopravy a NDS spracovalo posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie (EIA) na stano-
venej  trase D4 za Mariankou a až dodatočne, 
na základe upozornenia Generálnej prokuratúry 
a našich námietok začalo v tomto roku dorábať 
strategický dokument  (SEA), ktorý má vyhľa-
dať, preveriť a zdôvodniť požiadavku na novú 
diaľnicu D4. A medzitým,  BSK, spracováva 
dopravný generel, ktorý má byť východiskovým 
dokumentom pre územný plán BSK. 
Pokiaľ sa vám zdá, že postup v presne opač-
nom poradí by bol logickejší, nie ste sami.
Tiež je zarážajúce, že Dopravný generel BSK 

v jednej zo svojich alternatív  zvažuje aj tunel 
D4 za Mariankou napriek tomu, že nebol 
odporučený v záverečnej správe EIA zo strany 
MŽP.

Podrobnejšie odôvodnenie tvrdení 
OZ Malé Karpaty:

1TuNNel D4 pRI MaRIaNke NeoDľah- 
čí BRaTISlavu aNI oD TRaNzITNej 

aNI oD MeSTSkej DopRavy.

a) Podľa nezávislej odbornej dopravnej analýzy  
tunel za Mariankou odľahčí  dopravné 
zaťaženie mosta Lafranconi o cca 8 % čo 
predstavuje zanedbateľný prínos.

b) Mestská doprava nesmeruje v trase pláno-
vaného tunela, ale ráno smeruje do a poobe-
de von z Bratislavy do priľahlých obcí, inak 
povedané radiálne, zhruba v počte 100 000 
áut denne. Túto radiálnu dopravu tunel D4 
v navrhovanej trase neodľahčí. S týmto ná-
zorom sa stotožňujú aj pracovníci Minister-
stva životného prostredia, aj niektorí vedúci 
pracovníci Ministerstva dopravy a BSK. V 
dokumentácii EIA (pozri prílohu č.1 EIA) 
zo strany NDS chýba rozdelenie dopravy 
na mestskú a tranzitnú, ako aj rozdelenie 
dopravy na osobnú a nákladnú.

c) Napojenie na rýchlostnú cestu na Rakúskej 
strane S8 za riekou Morava, v súčasnosti 
nie je ničím podložené. Pre Rakúšanov je 
priorita v smere Viedeň – Angern.  Pre úsek 
za riekou Moravou na Rakúskej strane sa ani 
nezačal proces EIA, bez ktorého v Rakúsku 
nie je možné postaviť žiadnu cestu. Naviac 
pokiaľ požiadavka na diaľnice je aby začínali 
aj končili na diaľnici prepojenie na Rakúsku 
S8 to nespĺňa, nakoľko S8 bude rýchlostná 
komunikácia a nie diaľnica.

V zámere EIA v roku 2008 obce Marianka 
a Borinka ako aj iní účastníci konania požado-
vali vyhodnotiť aj účelnosť trasovania tunela so 
zaústením v Lamači a vyústením v Rači alebo 
Krasňanoch. MŽp túto legitímnu požia-
davku verejnosti ignorovalo. Vďaka tomu 
NDS v rámci EIA nebola povinná posúdiť aj 
tento variant.

V rámci EIA ministerstvo životného prostredia 
nariadilo posúdenie ďalšej trasy, a to Lozorno-
-Senec tzv. SPL variant (Senec-Pezinok-Lozor-
no). V tejto variante vyšlo denné zaťaženie tu-
nela zhruba 12 500 áut denne, pri Marianskej 
trase v roku 2040 predpoklad využitia 25 000 
vozidiel denne. Zástupca Dopravoprojektu 
na verejnom prerokovaní v Lozorne minulý rok 
potvrdil, že vyššia intenzita dopravy tunela  

Ministerstvo  
životného prostredia 

aj vďaka aktivite  
OZ Malé Karpaty

neodporučilo  
tunel d4  
za Mariankou
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v Marianke, je dôsledkom bližšej vzdialenosti 
k Bratislave. Len z uvedeného konštatovania 
vyplýva, že trasa pri Marianke bude mať viac 
ako 50 % mestskej dopravy. Logicky trasa tu-
nela, ktorý by bol bližšie pri Bratislave, Lamač 
- Krasňany, by bol dopravne využitý viac, čo 
potvrdzujú aj nezávislé matematické  dopravné 
analýzy. Tunel Lamač-Krasňany má okrem toho 
výrazne kratšiu trasu, takmer o jednu tretinu 
oproti tunelu za Mariankou a mohol by slúžiť 
aj na presmerovanie dopravy v prípade havárie 
na niektorom z mostov ponad Dunaj. 

O spôsobe prístupu NDS smerom ku  kon-
štruktívnej diskusii s dotknutou verejnosťou sa 
dá veľmi pochybovať. Svedčí o tom aj fakt, že 
NDS v zastúpení hovorcu p. Jánošika, odmiet-
lo poskytnúť oz Malé karpaty zvukovú 
nahrávku verejného stretnutia v lozor-
ne z apríla 2011 … (nemáme ju dodnes). To 
že sme NDS písomný prepis tohto stretnutia 
neautorizovali MŽP prehliadlo (stretnutia sa 
nezúčastnili …). Písomný prepis verejného pre-
rokovania sa podľa zúčastnených Mariančanov 
nezhodoval s realitou.

verejnosť nebola nikdy účastníkom 
rozhodovania o trase tunela D4, pretože 
takéto konanie zatiaľ nebolo usku-
točnené.  Trasa mala byť vybraná a preverená 
v strategickom dokumente (SEA).  Minister-
stvo dopravy začalo tento dokument 
(Sea) spracovávať až po ukončení eIa 
na konkrétnu trasu!. Uvedený rozpor sme 
na jeseň 2011 namietali u prokurátora, ktorý 
dal nášmu podnetu za pravdu, a odporučil 
MŽP zastaviť ďalšie práce. MŽP napriek tomu 
tesne pred doručením odporúčania prokuráto-
ra vydalo záverečné stanovisko EIA. Mini-
sterstvo dopravy na list prokurátora 
doteraz neodpovedá ....

V záverečnom stanovisku MŽP NEODPOR-
ÚČA tunel D4 pri Marianke.

2 záSahy Do ŽIvoTNého  
pRoSTReDIa NIe SÚ vyváŽeNé 

DopRavNýM pRíNoSoM. 

Nie je vylúčené, že napr. zmizne tok riečky  Vy-
drica, nad  ktorým má byť tunelová rúra razená. 

Nebol vykonaný podrobný hydrogeologický 
prieskum, napriek tomu, že v tejto oblasti sa 
prelína vápencové porézne podložie (zo strany 
od Borinky) so žulovým. Oblasť pod Svätým 
vrchom je zásobárňou vody pre oblasť Marian-
ky. Napriek tomu, že investor NDS nespra-
coval požadovaný hydrogeologický prieskum, 
Ministerstvo životného prostredia správu EIA 
nevrátilo NDS na dopracovanie, čo v zmysle 
zákona je povinné spraviť.

Navrhovaná trasa D4 spôsobí trvalé výrazné 
zvýšenie hlučnosti a exhalátov. 

Pri spracovaní hlukovej štúdie neboli dodrža-
né platné normy, na čo sme upozornili. Opäť  
Ministerstvo životného prostredia  ani z tohto 
dôvodu nevrátilo NDS EIA na dopracovanie.

3  FINaNčNé  
NáklaDy D4

Podľa EIA odporúčaná varianta má stáť 1,2 

mld Eur. Ropočet bol odhadnutý bez po-
drobného hydrogeologického prieskumu, 
bez zapracovania nákladov na požadované 
opatrenia na elimináciu negatívnych dopadov 
na životného prostredie. Neznalosť geologic-
kého prostredia spravidla viedla pri tuneloch 
Branisko, Sitiny ku zvýšeniu predpokladaných 
rozpočtových nákladov o 30 %. Stačí sa 
obzrieť len pár metrov od Marianky, kde došlo 
k navýšeniu výdavkov na križovatku Stupava 
sever o 2 mil. Eur so zdôvodnením, že došlo 
k zvýšeniu výdavkov z titulu podmočenej pôdy 
v mieste stavby, čo nebolo v projekte započí-
tané. Možno by sa stačilo opýtať miestnych 
obyvateľov a tí by to investorovi povedali aj bez 
prieskumu, pretože situácia s podmočením 
územia je  všeobecne známa. To je príklad 
projektovania NDS a odhadovania finančných 
nákladov!

Vzťah štátnych orgánov ako Ministerstvo 
dopravy, NDS k zapojeniu dotknutej verejnosti 
do procesu svedčí o alibizme. Zo stretnutia 
NDS s vedením obce v novembri 2011 (so 
súhlasom starostu), bola z aktívnej účasti vyl-
účená verejnosť včítane občianskeho združenia 
Malé Karpaty , ako aj zástupcov petície  Za-
chráňme Marianku, ktorú podpísalo 5000 ľudí.

Pitoreskne vyzneli prehlásenia NDS z úst 
vtedajšieho riaditeľa p. Kotuľu,  investičnej 
riaditeľky, ako aj p. Kaňuščáka z Ministerstva 
Dopravy, že „všetko sa dá riešiť“ v kontraste 
s tým, že zástupcovia ani jednej z týchto in- 
štitúcií sa neunúvali oboznámiť pred stretnutím 
sa s existujúcim stanoviskom obce k EIA.

Riaditeľ NDS medziiným odôvodňoval pozíciu 
trasy pri Marianke okrem iného aj napojením 
na Rakúsku rýchlostnú cestu S8, ktorá nie je 
ani v štádiu EIA.

4 oBšTRukcIe MINISTeRSTva  
DopRavy a NDS – aleBo  

„ako zMákNuť legISlaTívu“

Ministerstvo dopravy začalo, zrejme aj vďaka 
našim námietkam, spracovávať koncepciu 
rozvoja diaľnic, strategický dokument SEA. 
Avšak informáciu o začatí  neposlali priamo na  
dotknuté obce ale na ZMOS – zrejme v nádeji, 
že sa o tom dotknuté obce nedozvedia.

Konzultácie k SEA  ministerstvo dopravy  
zorganizovalo  tak, že pozvánku sme obdržali  
vo štvrtok večer a rokovanie bolo na ďalší deň 
ráno. Niektorí ďalší účastníci konania si nestihli 
pozvánky ani prevziať.  Na našu požiadavku sa 
na jar  konalo druhé stretnutie, tzv. konzultácia 
k SEA,  ktorú sme si pre istotu, s vedomím 
zúčastnených, nahrávali. Pracovníčka Minis-
terstva dopravy nám poslala zápis, ktorý sa 
nezhodoval s priebehom rokovania. Nakoľko 
máme legálny zvukový záznam stretnutia 
(po skúsenostiach s nahrávkami z verejných 
stretnutí NDS), požiadali sme o úpravu zápis-
nice v jej zmysle. Tento týždeň sa konala ďalšia 
konzultácia k SEA na D4 na MInisterstve do-
pravy, kde sme sa dozvedeli, že trasu diaľnice 
netreba odôvodniť dopravnou analýzou. Naviac 
dopravná analýza je drahá, údajne stojí zhruba 
40 tis. Euro, na čo sme reagovali otázkou, 
či sa im to zdá veľa aj pri rozpočte 1,2 mld 
Euro. Stretnutie bolo nadupané insštitúciami, 
zúčastnili sa zástupcovia Magistrátu, BSK, 

NDS a Ministerstva. Za reálnu verejnosť sme 
boli 3 (traja), či iste nepodporuje naše pozície. 
Ministerstvo nás informovalo, že za optimál-
nu trasu vybralo tunel za Mariankou, napriek 
tomu, že neboli doplnené žiadne dopravné 
analýzy ?!? Podľa všetkého sa zdá akoby v 
slovenskej legislatíve chýbala fáza vyberania 
trasy na základe dopravných analýz. 

 5  poSToj SÚčaSNej  
vláDy

v dôsledku tejto situácie minister do-
pravy p. počiatek konštatoval v hN klu-
be, že D4 sa začne stavať až v ďalšom 
volebnom období vďake nepriprave-
nosti stavby (rozumej chýba eIa a Sea). 
Úsek za Mariankou (vajnory – Stupa-
va) sa spomína ako ideálny kandidát 
na ppp projekty.

Ministerstvo dopravy tvrdošijne pokračuje na 
„príprave“ stavby a nie na posúdení optimálnej 
trasy.  Napríklad spracovaním SEA bez trás ve-
dúcimi bližšie k Bratislave. t.j. Lamač Krasňany 
a pod.Tiež namiesto posúdenia efektívnejších 
trás dalo spracovávať spomínaný podrobný 
hydrogeologický prieskum , zjavne s cieľom 
zmeniť negatívne záverečné stanovisko EIA. 
Slovenská vláda nemá záujem na posúdení 
lacnejších a dopravne efektívnejších trás.

V Rakúsku sa napr. za 5 km dlhý úsek tunela 
(pri Mitersil) platí za jeden prejazd 10 euro. 
Tunel v Marianke má mať 10 km. Používali by 
ste tunel, kde za každý prejazd treba zaplatiť 
10 Euro ?
Bola by takáto investícia návratná aj pre 
súkromného investora, ktorému sa musí vrátiť 
investícia z mýta ? Neuvažoval by o posu-
nutí tunela k Lamaču, kde by bolo dopravné 
využitie vyššie ? V zmysle zákona o hospodá-
rení s verejnými financiami by si mal štát pri 
rozhodovaní o veľkých investíciách z verejných 
zdrojov klásť práve takéto otázky.

Na tunel D4 vláda nemôže získať financie 
z Eurofondov a v zlej finančnej situácii, kedy 
potrebuje akútne min 1,5 mld eur na vyrovna-
nie štátneho rozpočtu bude najskôr uvažovať 
o PPP projekte.

Bohužiaľ ani v prípade získania financovania, 
nič nezmení na fakte, že dopravný prínos je 
minimálny, finančná záťaž obrovská, neúmerná 
dopravným prínosom, a veľmi negatívny zásah 
do životného prostredia v Marianke. 

Z dopravného hľadiska spoliehanie sa na odľa-
hčenie dopravy Bratislavy tunelom D4 oddiali 
alebo zablokuje efektívnejšie dopravné 
riešenia Bratislavy, napr. vybudovanie ťahu 
s mimoúrovňovými križovatkami, posunutie 
tunelu do Lamača a pod.

vzhľadom na to, že táto problematike 
je časovo aj odborne náročná, prosí-
me ľudí, ktorí  majú záujem odborne 
(napr. právne), organizačne (médiá) alebo 
finančne angažovať, o spoluprácu s oz 
Malé karpaty. 

Dušan Statelov
OZ Malé Karpaty

www.ozmalekarpaty.sk
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Heraldická tvorba má na Sloven-
sku vybudovanú solídnu tradíciu. 
Obnova historických erbov bola 
podmienená predovšetkým syste-
matickým výskumom v 2. pol. 20. 
storočia, prezentovaným predo-
všetkým štúdiami prof. Jozefa 
Nováka. Najzásadnejšie možno 
tento výskum a ruku v ruke s ním 
aj novú heraldickú tvorbu sledovať 
predovšetkým na komunálnych 
erboch, najmä erboch miest 
a obcí. Na túto tvorbu po r. 1989 
nadviazala aj tvorba erbov Vyšších 
územných celkov no a v neposled-
nom rade aj cirkevná heraldika.

Ak by sme mohli niečím charakteri-
zovať obnovenú heraldickú tvorbu, 

je to predovšetkým snaha vrátiť sa k jej pô-
vodným a najautentickejším prameňom. Ten 
predstavujú popri erbových listinách, ktoré 
sa nám zachovali v menšej miere, najmä 
historické pečate. Práve pečate boli tými 
nosičmi, ktoré v najväčšej miere využívali 
heraldickú a hagiografickú symboliku. 
Keď sa pozrieme na samotnú cirkevno-
-heraldickú tvorbu z koncepčného hľadiska, 
v mnohom nám je nápomocná, už spo-

menutá, obnova používania erbov miest 
a obcí. Najrenomovanejší odborníci na túto 
problematiku došli k niekoľkým záverom, 
ako je možné na základe historickej pečate 
vytvoriť súčasný erb. Prvou možnosťou je 
autentický prepis pečatného poľa, tak ako 
sa nachádza na pečati. Takto vzniklo najväč-
šie množstvo komunálnych erbov. Druhou 
možnosťou, je využitie symboliky, ktorá 
vychádza z historickej pečate (resp. iného 
heraldického artefaktu), ale už nekopíruje 
z nejakého dôvodu presne pečatné pole. 
Je to napríklad nahradenie hagiografického 
výjavu, alebo svätca jeho atribútom (sym-
bolom). V prípade, kedy je to ale opodstat-
nené, je potrebné rešpektovať historické 
zobrazenie. Je to predovšetkým v prípade, 
že ide o hovoriaci erb, teda napríklad Mesto 
Martin – zobrazuje sv. Martina na koni, tak 
ako sa nachádza aj v historickej pečati, lebo 
aj farnosť a samotný názov mesta 
jasne vyplývajú zo sväto mar-
tinskej symboliky. Druhým 
zásadným dôvodom 
je, že na historickom 
artefakte sa nachádza 
také zobrazenie, 
ktoré je niečím 
výnimočné, vzácne 
a my máme povin-
nosť nezamlčať ho, 
ale naopak obohatiť 

ikonografiu o nové neznáme alebo zriedkavé 
vyobrazenie. Tretia možnosť nastáva vtedy, 
ak historický symbol (erb, pečať) k dispo-
zícii nemáme. Vtedy je potrebné vytvoriť 
novotvar, hoci rešpektujúc, predovšetkým 
historické skutočnosti a dôležité momenty, 
ktoré najvýstižnejšie vyjadrujú subjekt pre 
ktorý erb vznikol. 
Vo veľmi podobnej situácii sme aj v prípade 
vzniku významnej cirkevnej inštitúcie, akou je 
Basilica minor v Marianke. V tomto prípade 
máme šťastie, že sa nám zachoval skutočne 
hodnotný historický artefakt, ktorým je pečať 
z 18. storočia. Zaujímavosťou tejto pečate 
je, že spája v sebe dva významné symboly. 
Na jednej strane obsahuje známy symbol 
rádu pavlínov – palmu, ktorú ale kombinu-
je s vyobrazením Panny Márie (v podobe 
Madony s Ježiškom na rukách). Práve Panne 
Márii bol zasvätený samotný chrám. Ide pri-
tom o unikátne zobrazenie, kde v pečatnom 

poli sa nachádza palma, a korunovaná 
Madona s Ježiškom je umiestnená 

priamo na nej, s mesiacom 
pod nohami. Vďaka takémuto 
zaujímavému, ale zároveň 
ikonograficky vyspelému 
stvárneniu došlo k vy-
jadreniu jednak rehole, 
ktorá kostol, ako prvá, dlhé 

stáročia spravovala a jed-
nak samotného zasvätenia 

Erb, pečiatka a zástava  
Baziliky minor Narodenia Panny Márie v Marianke

Erb baziliky

Zástavy

Pečať baziliky minor Marianka
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významného mariánskeho pútnického miesta. 
Vo chvíli, keď máme v rukách takýto artefakt, 
máme veľmi zreteľný dôvod takéto stvárnenie 
pečate preniesť aj do heraldickej podoby. 
Takéto riešenie je prezentované aj v predlo-
ženom návrhu pečate baziliky v Marianke. 

Zdôvodnenie takéhoto postupu možno 
teda zhrnúť do nasledovných bodov:

1. Máme k dispozícii historickú pečať, pri-
amo lokality a inštitúcie, ktorej sa tvorba 

erbu dotýka.

2. Toto vyobrazenie je unikátne a mali by 
sme považovať za povinnosť ho „svetu 

predstaviť“.

3. Vyobrazenie je aj po nutných štylistic-
kých zmenách stvárniteľne aj vo veľmi 

malých rozmeroch, tak ako to možno vidieť aj 
na priloženom návrhu pečiatky.

4. Vyobrazenie na pečati odráža dve, 
z pohľadu pútnického miesta mimoriad-

ne momenty.  Je nespochybniteľným faktom, 
že Marianka, ako významné pútnické miesto, 
vznikala predovšetkým zásluhou rádu pavlí-
nov, ktorí ho stáročia spravovali, zveľaďovali 
a vytvárali mu renomé. Druhým faktom je, že 
pečať zobrazuje základný dôvod, prečo sa 
Marianka stala takýmto pútnickým miestom. 
Je to blahoslavená Panna Mária, ku ktorej 
sa všetci pútnici utiekali, a ktorú takýmto 
spôsobom uctievali. Spojením týchto dvoch 
argumentov možno vzniesť názor, že bez 
pavlínov a Panny Márie, by sa Marianka prav-
depodobne nikdy nestala bazilikou. 

Otázkou je mimoštítová výbava erbu, teda 
bazilikálny slnečník a svätopeterské kľúče. 
V tejto otázke sme viazaní všeobecnými 
a zvykovými heraldickými normami platnými 
v Katolíckej cirkvi. Samotné stvárnenie týchto 
atribútov je už v rukách autora erbu. Aj tu je 
pochopiteľne potrebné dbať o to, aby bola 
symbolika zreteľná a jasná. V návrhu erbu 
baziliky sme postupovali tak, že v súlade 
s podobou pečate sme preniesli barokový 
výtvarný vkus aj do mimoštítových súčastí 

erbu. V takejto „slávnostnej“ podobe bude 
erb využívaný na veľkých artefaktoch, teda 
predovšetkým priamo na budove baziliky, 
v pracovniach a podobne. Pre použitie v ma-
lých rozmeroch bude použitá zjednodušená, 
menej slávnostná varianta, ktorá zabezpečí, 
že erb a jeho súčasti budú dostatočne 
zreteľné.
Nazdávam sa, že naším veľkorysým prístu-
pom k historickým artefaktom, preukážeme 
našu ochotu chrániť a zveľaďovať kultúrne 
dedičstvo, ktorého správcami a spolutvorca-
mi sme aj my sami. Ak v našej Cirkvi existuje 
silná historická tradícia, ktorá hovorí, že ani 
žiadna diecéza nemôže zaniknúť, ale stáva sa 
titulárnou, nemali by sme opomenúť ani rád, 
ktorý sa v najväčšej miere zaslúžil o to, že aj 
nás chrám dostal veľké povýšenie v podobe 
titulu Basilica minor, hoci už toto pútnické 
miesto nespravuje.

Vysvetlenie erbu
Návrh erbu Farnosti Marianka vy-
chádza z dvoch základných prvkov. 
Prvým je päť hviezd a mesiac, ktoré 
pochádzajú z erbu Baziliky menšej 
v Marianke, pri ktorej farnosť pôsobí. 
Tieto prvky patria k hlavným atribútom 
Panny Márie a zároveň pochádzajú 
z historickej pečate z 18. storočia. 
Zlaté ohnivé srdce s krížom pochád-
zajú z erbu kongregácie bratov teši-
teľov z Gethseman, ktorí túto farnosť 
spravujú, s prestávkami od roku 1927. 
Čierny klobúk s dvoma strapcami 
prináleží podľa pravidiel cirkevnej 
heraldiky farnosti a farárovi. 

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.
Heraldický konzultor Konferencie  

biskupov Slovenska
Katedra histórie, Filozofická fakulta UKF 

v Nitre

Pozri predovšetkým: NOVÁK, Jozef. Mestské a obecné erby na Slo-
vensku. Bratislava 1967.
 ALEXY, Zdenko, G. Znaky územných celkov na Slovensku do roku 
2002 a po roku 2001. In Kontinuita a diskontinuita genealógie a he-
raldiky. Martin 2010, s. 42-46.
 Výstižne pozri: Kartous, Peter. Kontinuita a diskontinuita komunál-
nych symbolov na Slovensku. In Kontinuita a diskontinuita genealógie 
a heraldiky. Martin 2010, s. 47-54.
 Ich takmer úplný zoznam pozri: KARTOUS, Peter – VRTEĽ, Ladislav 
(eds.). Heraldický register Slovenskej republiky I – VIII. Martin 2000 
– 2011.
 KARTOUS, P. – NOVÁK, J. – VRTEĽ, L. Erby a vlajky miest v Sloven-
skej republike. Bratislava 1991, s. 136. Podrobne: RAGÁČOVÁ, Júlia. 
Pečate Martina do konca 19. storočia. In RAGÁČOVÁ, Júlia (ed.). 
Pečate a ich používatelia. Bratislava 2007, s. 7-15.
 Súčasťou takéhoto postupu je aj premisa, že ak boli pred stáročiami 
umelci schopný na veľmi malých rozmeroch vytvoriť (vyryť) do pečate 

znamenia, ktoré aj dnes hoci poškodené vieme dešifrovať, nie je 
dôvod nevyužiť ich, ak máme k dispozícii dokonalú techniku, ktorou 
obraz, jeho krivky, hrúbky čiar vieme presne prispôsobiť tak, aby bol 
obraz čitateľný aj v pečiatke.
 Bližšie pozri: HEIM, Bruno, B. Heraldry in the Catholic Church. 
Its Origin, Customs and Law. Gerrards Cross 1981, s. 55, 58-59. 
MCCARTHY, Francis, M. A Manual of Ecclesiastical Heraldry. Catho-
lic, Anglican, Lutheran, Presbyterian and Orthodox. Sydney 2005, s. 
100-101.
 Podľa Smernice pre tvorbu heraldických symbolov (erbov) v Rímsko-
katolíckej cirkvi a Gréckokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, ako 
i záverečného ustanovenia rovnakej smernice z 10. – 11. 3. 2008, je 
autor návrhu erbu Heraldickým konzultorom RVVK KBS s úlohu na-
pomáhať k skvalitňovaniu heraldickej tvorby v rámci Katolíckej cirkvi. 
Pozri: GLEJTEK, Miroslav. Vývoj a súčasný stav personálnej cirkevnej 
heraldiky s prihliadnutím na územie Slovenska. In Liturgia – Časopis 
pre liturgickú obnovu, roč. XIX, 2009, č. 4, s. 281-300.

Pečať farnosti pri bazilike

Zástava Farnosti Marianka

Erb Farnosti Marianka
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Začiatkom leta dostal náš 
zbor trocha nečakané, ale 
o to milšie pozvanie od 
Pavla Danka, redaktora 

a dramaturga TV LUX, účinkovať 
v jeho televíznom programe „Muži 
(ne)plačú“ z cyklu LAJF. Pavol Danko 
je zakladateľ a režisér tanečného 
divadla ATak. V skromných priesto-
roch VŠ internátu Ľ.Štúra v Mlynskej 
doline sme zaspievali dve ľudové 
piesne, žánrovo vybočujúce z hlav-
ného piesňového repertoáru zboru. 
Podľa mnohých kladných diváckych 
ohlasov môžeme skonštatovať, 
že toto vystúpenie malo priaznivú 
odozvu a zviditeľnilo náš zbor ako 
aj Marianku v širokej diváckej obci 
TV LUX. Záznam z celej relácie TV 
LUX je možné vzliadnuť na stránke 
TV LUX a na Youtube. 

1. 2.

Chorus Augustini aktuálne
V priebehu leta a jesene tohto roka sa Chorus Augustini, chlapský spevácky zbor pri chráme Narodenia Panny 
Márie – Baziliky Minor, zúčastnil niekoľkých pozoruhodných vystúpení, pri ktorých naberal nové spevácke skú-
senosti a nie bezvýznamne reprezentoval našu obec Marianku doma aj v zahraničí. Okrem účasti na domácich 
sv. omšiach (sv. Anna,  marianske púte vo sv. údolí a pod.) to boli nasledovné vystúpenia:

Bez zaváhania možno povedať, že udalosťou roka pre všetkých členov Chorus 
Augustini bola návšteva „večného mesta“ Rím a spevácke vystúpenia zboru 
v jeho viacerých bazilikách. Táto akcia sa uskutočnila na podnet dirigenta zboru 
Róberta Dinuša, a to od 19. do 23. septembra 2012, v čase, keď si mesto už 

vydýchlo po letných horúčavách. Taktiež nás príjemne prekvapilo, že turistická špička 
už opadla a v reštauráciách sa našlo vždy dostatok voľného miesta pre takmer 30 osôb. 
Z uvedeného počtu je zrejmé, že našu spoločnosť nám počas celého pobytu spríjemňo-
vali aj naše nežné polovičky. Nedá sa nespomenúť, že k pohode a k celkovej úspešnosti 
zájazdu významne prispela aj naša sprievodkyňa Jarka Molnárová, Slovenka žijúca v Ríme. 
Triezvo nám navrhla celý prehliadkový program mesta a kultivovane nás sprevádzala 
po všetkých klúčových pamiatkach starého Ríma a Vatikánu. Treba otvorene povedať, že 
aj a najmä vďaka Jarke sa nám podarilo nepredstaviteľné, a to naše „ex tempore“ - neplá-
nované spevácke vystúpenia vo viacerých rímskych bazilikách. Jednoducho, vždy našla tú 
správnu osobu v tej-ktorej bazilike a vybavila súhlas pre naše spievanie. Počas každého 
vystúpenia to bol pre každého jedného z nás neopakovateľný zážitok. Spravidla ihneď 
po zaznení prvých tónov piesne prítomné stovky turistov stíchli. A ďalej sa už len rozliehal 
náš spev, umocňovaný mohutnou ozvenou v priestoroch s jedinečnou akustikou.  Ako to 
už býva, po doznení prvej piesne z nás spadla tréma a s každou ďalšou nám „rástli krídla“. 
V nadšených očiach okolostojacich sme videli radosť a vďaku za prednesené chrámové 
piesne. Verte, že zakúsiť zimomriavky zo zborového spevu v rímskej bazilike sa dá iba raz 
za život. Vďaka Robo za túto skúsenosť.  
▼
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3.

4. Začiatkom októbra 2012 sa spevác-
ky zbor Chorus Augustini zúčastnil 
kultúrneho predstavenia v neďalekom 
Lozorne, ktoré sa tu tradične organizu-

je pod názvom „Deň vína“, a to pri príležitosti 
zahájenia oberačkových prác v lozorňanských 
viniciach. Náš zbor sa tu prestavil prednesom 
dvoch ľudových piesní, a to „Na Kráľovej holi“  
a „Pod Roháčom žijem“. Odmenou bolo pozva-
nie zboru starostom obce Lozorna, p. Ľubo-
mírom Húbkom, na občerstvenie s prasiatkom 
a dobrým vínkom.

Milým a vzácnym spestrením nášho pobytu v Rímebolo náhodné stretnutie 
sa s Jozefom kardinálom Tomkom, emeritným prefektom Kongregácie 

pre evanjelizáciu národov. Tento slovenský arcibiskup a náboženský spisova-
teľ dlhodobo žije a pracuje v Ríme. Po predstavení sa a krátkom rozhovore 
sme pozvali otca arcibiskupa na návštevu Marianky. Uvidíme, či uspejeme. 

Jedným zo „zlatých klincov“ 
nášho zájazdu bola návšteva 

hlavného kláštora rehole Ver-
bistov v Ríme – správcov rím-
skych katakomb. Po tri večery 
sme boli hosťami vzácneho 
človeka, kňaza a reholníka Mi-
lana Bubáka, ktorý tu pôsobí 
a pracuje od roku 2008. Milan 
Bubák je rímskokatolícky 
kňaz, ktorý je na Slovensku 
známy ako výnimočný kazateľ 
a ako zakladateľ univerzitného 
pastoračného centra na VŠ 
internáte  Ľ.Štúra v Mlynskej 
doline v Bratislave. Jeho 
príhovory, kázne a články sú 
ľahko dostupné aj na interne-
te. Niektoré z nich boli pod 
názvom „Dve vína“ vydané aj 
knižne.

Koncom septembra 2012 spevácky zbor Chorus Augustini 
svojím prednesom niekoľkých chrámových piesní obohatil 
slávnostnú hodovú sv. omšu v Záhorskej Vsi. Miestny p. farár 

bol tak dojatý a nadšený z nášho vystúpenia, že nás predstavil 
ako spevácky zbor zo Záhorskej Bystrice 

V najbližšom období má spevácky zbor 
Chorus Augustini na programe viacero 
vystúpení, z ktorých najpodstatnejší 
bude predvianočný koncert, na ktorom 

sa zbor predstaví s obnoveným piesňovým reper-
toárom spolu s husľovým kvartetom z Bratislavy.
program zboru na november  
a december 2012:
● 25/11/2012 v nedelu o 15.00, 2. ročník 

hudobného festivalu na počesť svetoznámej 
opernej speváčky LuciePoppovej, rodáčky  
zo Záhorskej Vsi, cca 20 minutový program,

● 2/12/2012 v nedelu o 15.00 hod. v Zohore, 
krátke vystúpenie, dve skladby, koncert na 
podporu rekonštrukcie miestneho organu,

● 4/12/2012 v utorok o 18:00, prednes  
chrámových piesní počas sv. omše  
v Modrom kostolíku v Bratislave

● 09/12/2012 v nedelu o 16.00,  
kultúrne piesňové pásmo v Suchohrade, 

● 15/12/2012 v sobotu o 13.00, Marianka  
- na námestí zbor zaspieva 2-3 koledy,

● 16/12/2012 v nedelu o 16.00, Marianka  
– predvianočný koncert.

Naše linky na internete:
www.youtube.com/watch?v=TUs5xexmgD4 
www.youtube.com/watch?v=gbQlYVaBogs
www.tvlux.sk/archiv/play/4420/upece-live-lajf-40
www.youtube.com/watch?v=vI1XepFoHuY

4.
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ako sa to začalo?
Túto jeseň to bol práve rok, čo na fare 
vznikol mládežnícky zbor. Mnohí ste sa 
s ním určite stretli – či už na omši, alebo 
v lete na ihrisku, alebo doň dokonca chodí 
vaše dieťa. Málokto však vie, že na počiatku 
zboru stála vlastne celkom obyčajná otázka 
rodičov, či v Marianke existujú stretká, čo by 
združovali mladých. Svojho času bolo odpo-
veďou mierne rozpačité a zahanbené „nie“. 
Ale bolo to práve toto „nie“, ktoré Betku 
Ondrušovú podnietilo pustiť sa do projektu, 
ktorý do Marianky vdýchol úplne nového 
ducha.
O mládežníckych stretkách sa uvažovalo už 
dlhší čas a rodičia čoraz intenzívnejšie cítili 
tento deficit. Mladým v Marianke chýbal tvo-
rivý kolektív, v ktorom by sa mohli združovať, 
chýbali vzťahy mladých vo vnútri obce, už 
vôbec nehovoriac o spoločných projektoch 
a aktivitách.
Až Betka Ondrušová sa v spolupráci s farou 
rozhodla založiť mládežnícky spevácky zbor 
– začínal sotva s niekoľkými členmi a jednou 
gitarou, no rýchlo sa rozrástol, pribudli hlasy 
aj nástroje a kostolný zvon popri osmičke 
a pol jedenástke čoskoro zvolával aj na mlá-
dežnícku deviatku.
Dnes už máme skoro tridsať členov, z toho 
väčšinu stálych. Vekové rozpätie je tiež boha-
té – od vysokoškolákov študujúcich informa-
tiku, medicínu či slovenčinu, cez maturantov 

a stredoškolákov, až po najmladších – žiakov 
základných škôl. Hrávame na gitarách, 
na flaute, na husliach, chystá sa elektrický 
klavír. Napredujeme aj po hlasovej stránke, 
nie je raritou počuť zbor spievať trojhlas či 
štvorhlas ako na pravidelných nácvikoch, tak 
priamo v kostole.

akcie, ktoré organizujeme
Keď sa povie „mládežnícky zbor“, človek 
si zväčša predstaví len spev. Áno, práve 
hudba je to, čo zbor spája. Spoločne sa 
púšťame do čoraz zložitejších piesní, po-
stupne a prirodzene sa profesionalizujeme 
a rozbiehame hudobné projekty vyžadujúce 
hlbšiu spoluprácu. Pred rokom sme začínali 
s jednoduchými pesničkami, dnes pred seba 
kladieme a zdolávame čoraz zložitejšie výzvy. 
(Ak ste počuli piesne Vládca; Lord Reign in 
Me; alebo Náš Pán – On je kráľov Kráľ, viete, 
o čom hovorím.)
Avšak náš zbor ani zďaleka nie je len o spe-
ve. Spoločne podnikáme rôzne výlety, niekoľ-
ko ráz do roka víkendové akcie a sústredenia 
s cieľom zblížiť kolektív, rozšíriť spevácky re-
pertoár a spoločne zažiť niečo nové. Okrem 
pravidelných nácvikov hrávame spoločenské 
hry, vedieme debaty, nakrúcame a premie-
tame filmy a snažíme sa byť čo najaktívnejší. 
Podujímame sa na rôzne športy a hry vonku, 
ako aj na spevácke vystúpenia – vrátane 
spevu v rámci pútí v Marianskom údolí.

Cez letné prázdniny sa zbor vydal do Bu-
dapešti na festival GenFest 2012, dokonca 
organizoval prímestský tábor pre deti, ktorý 
zožal všeobecný úspech (tábora sa zú-
častnilo takmer dvadsať detí z Marianky aj 
zo Záhorskej Bystrice a odnášali si z neho 
spomienky plné zážitkov).
V najbližšom čase sa chystáme už tradične 
zúčastniť vianočnej Dobrej noviny, na fare 
sa chystá otvorenie nových priestorov pre 
mladých, a plánujú sa výlety a dokonca aj 
koncert.

Naše ciele
V prvom rade sme si za cieľ stanovili vytvoriť 
spoločenstvo mladých ľudí, ktorí pracujú 
na spoločnej vízii, dokážu si navzájom 
pomáhať a nájsť v sebe navzájom podpo-
ru. Snažíme sa rozvíjať v členoch zboru 
ich talenty, keď je to potrebné, neváhame 
(prinajmenšom tí starší) pomôcť s učením 
a školou. Tvoríme kolektív, ktorý dovoľuje 
každému členovi realizovať sa v skupine 
mladých ľudí, naučiť sa niečo nové a pritom 
sa podeliť o svoje nadanie. A v neposlednom 
rade je to oživenie duchovného aj svetského 
života v našej dedinke.
Samotná zakladateľka, Betka Ondrušová, po-
vedala: „Na začiatku bola vízia niečo urobiť, 
zlepšiť, zaspievať... A postupne sa táto vízia 
napĺňala – začínali sme s mladými spievať 
na fare v malej skupinke, možno tak osem až 

Mládežnícky zbor  
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dvanásť ľudí, jedna gitara, zopár nadšencov. 
Potom sa pridala ďalšia gitara, nové piesne, 
nové inšpirácie. Dnes, po roku, keď sa obze-
rám späť, vidím kopec nových tvárí, teším sa 
z každého podareného výkonu mladých spe-
vákov v Marianke, ktorí takmer každú nedeľu 
obohacujú svätú omšu svojím spevom. Ráno 
si privstať, rozospievať sa, dobre naladiť hlas 
a vymeniť tieto rána za sladké raňajky, tep-
lučkú perinku a vrhnúť sa do dobrodružstva 
spevu – s tým ako to dnes dopadne.“

čo o nás hovoria rodičia?
Spýtali sme sa Vás, rodičia, ako vnímate náš 
mládežnícky zbor a jeho vplyv na Vaše deti – 
veď práve Vy vidíte tento vplyv najvýraznejšie 
a Vám záleží na Vašich deťoch najväčšmi.
„Čo to pre mňa znamená? Obrovskú silu, 
nádej a krásu, s ktorou sa stretávam s pria-
teľstvami, ktoré sa rodia, ale hlavne skúseno-
sť, že bariéry sa dajú prekonať, že svet môže 

byť krajší, prinajmenšom spevavejší. Mojej 
rodine a deťom zbor dáva predovšetkým 
istotu, že tu, v Marianke, je kopec mladých 
krásnych ľudí, a každý je niečím výnimočný.“ 
– Betka Ondrušová.

„Deti sa veľmi tešia, v tomto veku každý 
potrebuje partiu, a naviac, keď je to spojené 
s duchovným rozmerom, vnímam to veľmi, 
veľmi pozitívne. Má to náboj, je dobré, keď 
sa mladí stretávajú – a myslím, že aj páter 
Augustín po tom túžil.“ – Mária Savková
„Cením si túto aktivitu, najmä Betkinu ener-
giu, ktorú do toho vložila. Pre mňa je veľmi 
pozitívne, že v tejto partii sú nielen vrstovníci, 
ale aj starší mládežníci. Edko ich rešpektuje 
a som presvedčený, že celá partia sa uberá 
správnym smerom, pomáhajú si, vychová-
vajú. A spev je tiež fajn, sám sa mu snažím 
venovať. Ďakujem všetkým.“ 
– Marcel Porges

„Mali sme jedno obrovské šťastie, že sa 
Betka Ondrušová  rozhodla založiť spevácky 
zbor a združiť takto marianske deti. Prvot-
ná reakcia našich chalanov bola rozpačitá 
a puberťácky odmietavá, ale po výbornom 
nápade urobiť výlet do Terchovej sa úplne 
nádherne prelomili ľady a naši chalani, pre 
mňa priam až zázračne, zapadli medzi chala-
nov a dievčatá z Marianky. Veľmi si to vážim, 
lebo v zbore su perfektné decká s nád-
hernými životnými hodnotami a pohľadmi 
na život, ktoré sú v dnešnej prematerializo-
vanej dobe už pomaly vzácnosťou. V zbore 
sú aj perfektní chalani vysokoškoláci, ktorí 
u našich chalanov zohrávaju taký, pre mňa 
ako matku veľmi dôležitý moment, že sú 
starší a majú akúsi prirodzenú autoritu. Svoje 
životné postoje majú také blízke mojim, 
a zároveň výpovedná hodnota je od nich 
akosi „výpovednejšia“ než od nás, rodičov.“ 
– Andrea Spišáková

„Keď sme sa pred ôsmimi rokmi 
prisťahovali do Marianky, jediné, čo 
mi tu chýbalo, bol aktívny mládežníc-
ky život farnosti. Z vlastnej mladosti 
ešte za socializmu viem, aký veľký 
vplyv malo na vytváranie mojej osob-
nosti členstvo v jednom z bratislav-
ských speváckych zborov: spoločné 
spievanie, modlitby, výlety a víken-
dové akcie. Mrzelo ma, že podobnú 
skúsenosť nebudú mať aj moje deti, 
preto som mala veľkú radosť, keď 
som sa dozvedela, že v Marianke 
vzniklo spoločenstvo mladých ľudí, 
ktorých spája viera a tiež nadšenie 
pre spev a pre spoločne strávený 
čas. Som vďačná všetkým, ktorí stáli 
pri vzniku speváckeho zboru, aj tým, 
ktorí sa podieľajú na jeho aktivitách 
dnes, a som veľmi rada, že sú jeho 
členmi aj moje dcéry a môj syn.“ – 
Jana Bútorová

Na záver by sme chceli ako zbor 
spoločne poďakovať každému, kto 
nás počas uplynulého roka podpo-
roval – či už materiálne, technikou, 
dobrou radou, modlitbou, či skrátka 
dobroprajným slovom alebo myšli-
enkou. Je pre nás obrovským darom, 
že tu môžeme byť nielen jeden pre 
druhého, ale aj pre Vás, našich po-
slucháčov, priateľov a rodičov!

Matej Gába
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Kontaktné informácie:
Náš zbor sa pomaly rozrastá a dvere zostávajú otvorené všet-

kým mladým, ktorí hľadajú partiu ľudí tu v Marianke, s ktorou 

by sa pustili do niečoho spoločného, či už ide o spev, zábavu, 

výlety, alebo slovom: utváranie kolektívu.

Stretnúť nás môžete počas pravidelných nácvikov na fare (vždy 

vo štvrtok a v sobotu o 19:00), alebo na mládežníckej omši 

každú nedeľu o 9:15.

Dodatočné informácie:
Alžbeta Ondrušová: e-mail:  ateliersb@stonline.sk alebo telefón: 

0903 774 467
Matej Gába: e-mail:  matej.gaba@gmail.com alebo telefón: 

0948 727 650
Michal Páleník: e-mail:  sidirius.andyron@gmail.com alebo 

telefón: 0902 673 689
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Modernizácia, prispôsobova-
nie sa najnovším moderným 

požiadavkám, vymoženostiam
našej spoločnosti je v posled-
ných rokoch v pedagogike veľmi 
frekventovaným pojmom.
Rast vedecko-technických poz- 
natkov núti každú školu, mater-
skú nevynímajúc, modernizovať,
prispôsobovať sa a hlavne v praxi 
využívať najnovšie poznatky.
Je prirodzené, že každá pani uči- 

teľka v našej materskej škole 
sa snaží využívať tieto poznatky 
a získavať nové vedomosti, aby 
ani jedno dieťa, ktoré opustí 
materskú školu nemalo problém 
začleniť sa do kolektívu v základ-
nej škole a mohlo tak pokračovať 
v plnení povinnej školskej do- 
chádzky.
No dôležité je pre našu materskú 
školu aj prostredie, v ktorom deti 
trávia najväčšiu časť dňa.

Preto s blížiacim sa koncom 
prázdnin a pred začiatkom no-
vého školského roka sa rodi-
čia chopili pracovného náradia 
a materskou školou sa niesol 
čulý aktívny pracovný ruch.
Rodičia pripravili deťom krajšie, 
estetickejšie priestory škôlkar-
skej šatne, ktorú vymaľovali, do-
plnili veselými obrázkami. Boli 
vymenené staré interiérové, pre-
chodové dvere

za bezpečnejšie a modernejšie.
Nový vzhľad a šat dostala trieda 
Žabiek, ktorá prešla kompletnou 
úpravou, zreparovala sa 
podlaha, položil nový koberec, 
triedu rodičia vymaľovali, ozdobili 
veselými a pestrými obrázkami 
žabiek, kompletne sa opravili 
a ponatierali ochranné kryty ra-
diátorov.
Do spálne Žabiek nám rodičia 
ušili nové závesy, aby deti mohli 
ticho a nerušene oddychovať.
Medzitým pani učiteľky pripra-
vovali deťom triedy, pomohli 
s upratovaním, aby školský rok 
začal bez problémov. Tak sa aj 

„Pamätaj si, že si obzvláštnym svetlom  
a stĺpom celej školy.“                          J. A. Komenský

Materská škola



stalo a naša materská škola má 
v súčasnosti tri triedy, ktoré na-
vštevuje 63 detí.
Za krátke obdobie od septembra 
sme už veľa prežili, mali sme Ja-
blkový deň, Nátierkový deň, do 
ktorých sa zapojili aj rodičia a pri-
pravili deťom zdravé a chutné  
dobrôtky.
Navštívilo nás hudobné divadielko 
„Baretka“, s ktorým deti putovali 
celým svetom za sprievodu hud-
by, piesní typických pre tú ktorú 
krajinu.
Od októbra začala prebiehať opäť 
krúžková činnosť, máme krúžok 
anglického jazyka, tvorivé dielnič-
ky, športový krúžok a pripravujeme 
tanečný krúžok.
V najbližšom období pripravujeme 
pre deti v škôlke Mikuláša a v spo-
lupráci s kultúrnou komisiou Via-
nočné trhy, kde naše deti vystúpia 
s vianočným programom a spest-
ria tak ich priebeh.
Čaká nás ešte veľa akcií, zaují-
mavostí, aktivít a odbornej práce  
s deťmi, aby každé dieťa získa-
lo čo najlepšie a najkvalitnejšie 
množstvo vedomostí, zručnos-
tí, skúseností a zážitkov, mohlo sa 
tak úspešne zaradiť do školského 
kolektívu a spomínalo na to, čo 
všetko prežilo   
v našej materskej škole.
                                                 

Edita Marošová

Riaditeľka, učiteľky a deti MŠ 
ďakujú všetkým, ktorí prispeli 
k tomu, aby interiér materskej 
školy bol pre deti príjemným 
prostredím, v ktorom prežívajú 
krásne chvíle a kde sa všetci 
cítia dobre.

ĎAKUJEME!

Školské  
sMEroVaNiE...
Letné dni ubehli a opäť sme sa ocitli 

v škole. Pomaly je za nami štvrťrok 
a Vianoce nám o chvíľu zaklopú na dvere. 
Avšak aj tento školský rok nie je o nič me-
nej náročný ako predchádzajúci.   Ľudský 
osud je ako široká rieka, ktorá plynie cez 
slnečné, inokedy zamračené dni. Pripraviť 
sa zvládať krásne, ale aj ťažké dni sa človek 
musí naučiť. Škola, výchova a vzdelanie nie 
sú len o číslach , písmenkách. Sú aj o tom, 
ako sa naučiť zvládať stres či konflikty, ako 
sa tešia z pokoja, šťastných chvíľ a lásky 
svojich najbližších.
A takou je aj naša škola, kde sa začína 
premena snov na realitu. Preto sa aj my 
snažíme dať deťom 
dobrý základ – dobrú 
duchovnú výbavu, teda 
dobré vedomosti, zruč-
nosti, kompetencie či 
hodnoty. Popritom je 
dôležitá súhra učiteľa 
a rodiča, aby pomohli 
tieto hodnoty svojim 
ratolestiam nadobud-
núť. 
Množstvo vecí zažíva 
človek prvý raz. Je to 
prvý deň v škole, prvá 
pani učiteľka, prvé 
napísané písmenko... 
Šlabikár je prvou 
vážnou knihou pre 
každého žiaka. Je to 
kniha kníh, či učebnica 
učebníc. Cez ňu sa kladú základy poznania 
písmen, slov, viet, čítania. A nás tiež čakajú 
prvé knihy, prvé písmenka,  či kamaráti.
V tomto školskom roku sme otvorili tri 
triedy , ktoré navštevuje 41 žiakov.
Vyučovanie prebieha podľa školského 
vzdelávacieho programu, ktorý je zameraný 
na výuku anglického jazyka a na environ-
mentálnu výchovu s využitím regionálnych 
prvkov. Súčasťou školy je aj školský klub 
detí, ktorého 1 oddelenie navštevuje  
29  žiakov. Aktivity v rámci ŠKD ponúkajú 
deťom zmysluplne využiť voľný čas. Škola 
vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej 
činnosti žiakov. Žiaci svoje záujmy rozví-
jajú v nasledovných krúžkoch: výtvarnom, 
turistickom, varenia, nemeckého jazyka 
a futbalovom. Aktívne spolupracujeme 

aj s materskou školou, podieľame sa na 
príprave rôznych spoločných akcií, navšte-
vujeme spoločne rôzne divadelné predsta-
venia, besedy, či brigády. Podujatia, ktoré 
nás čakajú , sú zaujímavé, veselé i tvorivé. 
Počas roka sa vyšantíme v našom krásnom 
údolí pri zbere gaštanov, čo to sa dozvieme 
o vitamínoch počas jabĺčkového a zelenino-
vého dňa. Na vianočné sviatky sa spoločne 
s rodičmi naladíme počas tradičnej be-
siedky ,,Pod stromčekom“ a predvianočnej 
exkurzii, tentoraz vo Viedni. Počas dňa 
otvorených dverí privítame rodičov a uká-
žeme, čo už vieme. Budúcim prváčikom 
pripravíme zápis s rôznymi darčekmi. Svoju 

telesnú zdatnosť si zmeriame s kamarátmi 
na ,,VOM“ (veselá olympiáda málotriedok), 
ktorá sa tradične koná v jednej z menej  
triednych škôl. Svoje priateľstvá spevní-
me na spoločných športových súťažiach 
a rôznych vlastivedných a prírodovedných 
exkurziách, či kultúrnych podujatiach. Aj 
tento rok nás čaká plavecký výcvik, škola 
v prírode ako aj rôzne vedomostné súťaže 
a olympiády.
Nechceme však zabúdať ani na výchovu 
popri vzdelaní, a to najmä citovú oblasť. 
Humanistický prístup k žiakom vytvára 
dobré medziľudské vzťahy, poznanie dobra 
i asertívne myslenie.
Prajem Vám krásne priateľstva...  

        Tatiana Smidová     

,,S každým človekom sa znovu začínajú dejiny.“        Guardini
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Dobrá vzájomná 
spolupráca  
školy a rodiny 
má veľký a hlavne 
pozitívny vplyv 
na úspešnosť 
žiakov v škole!
Tak túto vetu sme počuli a čítali už 
mnohokrát. Ale ako tú vzájomnú 
spoluprácu dosiahnuť, keď každý 
rozpráva iným a predsa rovnakým 
jazykom? Napriek rozdielnym pred-
stavám učiteľov a rodičov o tom, 
ako má škola fungovať, sme našli 
spoločný dialóg. Veď obidvom stranám 
ide o to isté - aby sa skrášlila a zviditeľ-
nila škola a zároveň skvalitnilo vzdeláva-
nie žiakov.
Dnešná škola je poznačená nespočet-
nými požiadavkami štátnych orgánov, 
ktoré si rodičia ani neuvedomujú a ne-
poznajú. Zároveň sa snaží byť dynamic-
ká, schopná adaptovať sa do dnešnej 
uponáhľanej doby a zachovať si určitú 
stabilitu a rovnováhu. Naopak niektoré 

rodiny žijú unáhlene, zabúdajú, že dobrý 
vzťah je založený na vzájomnej dôvere 
a ochote komunikovať.  Otvorene preja-
vujú a vyjadrujú svoj názor, ale zároveň 
obmedzujú a vnucujú svoju pravdu 
druhým. Mala som pocit, že budovanie 
tohto vzťahu sprevádzajú samé  nedo-
rozumenia. Našťastie to bol len pocit. 
Možno k tomu prispeli aj neformálne 
stretnutia na brigádach organizovaných 
obcou, či besiedky, ktoré organizovala 
škola. Včas sme si uvedomili, že dobrá 

rodinná atmosféra, otvorený dialóg 
a vzájomná spolupráca sú základom 
dobrej klímy a hlavne majú veľký a pozi-
tívny vplyv na úspešnosť žiakov v škole. 
Obidve strany chceme zachovať status 
školy ako ŠKOLA RODINNÉHO TYPU. 
Veď každý človek sa rád vracia k rodi-
ne a my sa ďalej budeme usilovať, aby 
sa do našej školy všetci tešili a radi ju 
navštevovali. 

Mgr. Monika Paiserová

Netradičnú turistiku ulicami nášho mesta hlavného mesta 
sme zorganizovali v mesiaci október pre našich žiakov 3. a 4. 
ročníka. Využili sme znalosti z histórie pátra Mareka Vadrnu, 
ktorý nás sprevádzal a odpovedal na naše zvedavé otázky. 

Mali sme možnosť dozvedieť sa niečo o minulosti Dómu svä-
tého Martina, kde bola korunovaná panovníčka Mária Terézia. 
Prešli sme Hlavným námestím, prezreli sme si Starú radnicu 
a Primaciálne námestie. Žiakom sme ukázali Michalskú bránu 

vlaSTIveDNá vycháDzka

▲
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ako poslednú zachovanú bránu bratislavského mestského  
opevnenia. Pod vežou sa nachádza tzv. nultý kilometrovník, 
ktorým sme sa preniesli do vzdialených metropol od Brati-
slavy. Na Hviezdoslavovom námestí sme upreli zrak na SND 
a sochu rozprávkara H.CH. Andersena. Vlastivednú vychádzku 

sme zakončili pri Zichyho paláci. Tu sme sa posilnili zmrzlinou. 
Naši žiaci veľmi citlivo vnímali minulosť nášho mesta a po 
vzhliadnutí našich naplánovaných pamiatok sme si to zamierili 
na autobusovú zastávku a späť do školy.

Mgr. Dáša Brnová a Mgr. Monika Paiserová

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 
V ŠKOLe
V tomto školskom roku deti svoje záujmy rozvíjajú  
v krúžkoch, ktoré sú vedené v škole. Pribudol nový 
krúžok NeMeCkého jAZykA pod vedením p. An-
drei Švecovej, funguje 2x do týždňa a to v utorok a vo 
štvrtok. 
V krúžku VAreChA sa učia deti  pripravovať rôzne 
jedlá, miešajú, vaľkajú aj smažia a tak pripravujú rôzne 
dobroty, ktorými pohostia všetky deti v škole, ale aj 
v škôlke. 
Do turistického krúžku – BAGANČA sa prihlásilo  
25 detí. Cieľom je spoznávanie okolia Marianky a Bra-
tislavy, je zameraný na pešiu turistiku, na zvyšovanie 
telesnej zdatnosti detí a na upevňovanie zdravia detí.
Už sme absolvovali dve poznávacie túry na Železnú 
studienku a Kačín.  Deti sa tam do sýtosti vyšantili, 
tešili sa z príjemného prostredia a obdivovali krásu 
okolitej prírody. Podľa ohlasu sa deťom túra páčila  
a tešia sa na ďalšie zaujímavo zvolené trasy. 
Do VýtVArNého krúžku sa prihlásilo 28 žiakov. 
Činnosť krúžku je zameraná tak, aby žiakov práca zau-
jala a rozvíjala u nich estetické cítenie, fantáziu a krea-
tivitu. Skúšajú si rôzne techniky a postupy. Žiaci svoju 
zručnosť rozvíjajú pod vedením pani učiteľky  
M. Paiserovej.

Edita Kurelová

ŠkD
V stručnosti by som vás chcela oboznámiť s činnosťou 
školského klubu (ŠKD).
Činnosť ŠKD je zameraná na výchovu mimo vyučo-
vania, výchovné pôsobenie na deti po vyučovaní. 
Okrem výchovnej činnosti ŠKD plní funkciu zdravotnú 
a sociálnu, lebo zabezpečuje sociálnu starostlivosť 
a bezpečnosť detí, kým sú rodičia v zamestnaní.

Činnosť v ŠKD je rozložená do troch oblastí:

■ oDDyChoVÁ, reLAXAČNÁ, rekreAČNÁ  
– činnosti sú fyzicky a psychicky nenáročné. Do-
držiavajú sa hygienické návyky, kultúra stolovania 
a stravovania, popoludňajší oddych pri hrách.

■ ZÁujMoVÁ  - tvorí hlavnú náplň voľného času 
detí a prispieva k uspokojeniu detských potrieb, 
k rozvíjaniu ich schopností a návykov. Sú to rôzne 
športové a súťaživé hry, pozorovanie prírody, vytvá-
ranie rôznych predmetov z prírodného materiálu 
a návšteva krúžkov.

■ VZDeLÁVACIA – tvorí neoddeliteľnú súčasť vý-
chovno-vzdelávacieho procesu. Deti si tu precvičujú 
a prehlbujú už naučené vedomosti. Zúčastňujeme 
sa podujatí, ktoré organizuje škola. Je tu dobrá spo-
lupráca s tr. učiteľmi a rodičmi. Výchovné problémy, 
ktoré sa vyskytnú sú riešené s tr. učiteľmi a rodičmi.

Edita Kurelová - vychovávateľka

▲
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Stalo sa dobrým zvykom, že už po 
niekoľkýkrát sme si spolu so žiakmi 
pripomenuli v rámci zdravej  výživy 
význam  zdroja vitamínov.
Začínajúca jeseň je aj obdobím zberu 
nášho najznámejšieho a aj najobľúbe-
nejšieho ovocia a to sú jablká. 
Dňa 08.10.2012 sme v rámci vyučo-
vania venovali  pásmu ,, Ani jeden 
deň bez jablka“. Hodinová beseda 
bola spestrená množstvom jablčných 
dobrôt, ktoré pripravili šikovné ruky  
mamičiek našich žiakov. Okrem jablč-

ných múčnikov, kompótov a iných 
maškŕt, si žiaci hádam  pochutnali 
na čerstvej jablčnej šťave. Pri tejto 
ochutnávke bola chvíľka určená pred-
nesu krátkych básničiek a pesničiek, 
v ktorých sa spomína jabĺčko. Medzi 
piesňami mala svoje nezastupiteľné 
miesto známa ľudová pieseň Červené 
jabĺčko vo vrecku mám.
Pani učiteľky Brnová a Paiserová 
žiakom pripravili zábavný kvíz s há-
dankami o jabĺčkach a rôzne slovné 
doplňovačky. Žiaci sa pri nich poba-

vili, zasmiali aj poučili. Dôležité je, 
že tento deň splnil svoj účel, žiaci si 
utvrdili vedomosti o význame ovocia 
v našom každodennom živote, o jeho 
vysokom obsahu vitamínov.
Za dňom jablka  nás  čakali  zele-
ninové nátierky. Mamy pripravili, 
rozmixovali rôzne chutné nátierky, 
ktorými spestrili každodennú konzu-
máciu masla. Žiaci chutnali, hodnotili 
z veľkého množstva pestrofarebných 
nátierok.

Mgr. Lýdia Guldanová

Deň nielen jablka  
ale aj chutných nátierok
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Vážení rodičia, priaznivci  
Občianskeho združenia  
pri ZŠ Marianka.
Aj tento rok využijeme príležitosť referovať  
a pochváliť sa v obecnom spravodaji Mariatál 
tým, čo sa nám za OZ pri ZŠ Marianka v roku 
2012 podarilo zabezpečiť, prefinancovať, jed-
noducho spraviť pre naše deti a aj okolie, ktoré 
mnoho ľudí v Marianke aktívne využíva. Takže 
po poriadku. 

V prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým darcom, 
od ktorých sme aj v tomto roku dostali 2% z daní. Určite 

nás to zaväzuje k aktívnemu prístupu aj do budúcna. Tiež 
vďaka za adresné sponzorské príspevky od rodičov. Ani obec 
v tomto roku  neostala bokom od školského zariadenia. 
V lete materiálovo pokryla rekonštrukčné práce a pred kon-
com roka zafinancovala žalúzie na okná zo severnej a západ-
nej strany budovy školy.

Z Občianskeho združenia sme v tomto roku opäť riešili 
niektoré investície do rekonštrukcie a vybavenia školské-

ho zariadenia, ale aj do vzdelávacej nadstavby, ktorá deťom 
určite tiež nemálo priniesla. Stručne spomeniem len hlavné 
veci, ktoré sme realizovali v druhej polovici roka – financovali 
sme ďalšie číslo školského časopisu Machuľa, prispeli sme 
na letný tábor organizovaný školou, zakúpili sme materiál na 
údržbu detského ihriska pri škole, prispeli sme na dopravu 
a organizáciu divadelného predstavenia pre deti zo školy aj 
škôlky, zakúpili sme ďalší germicídny žiarič do škôlky, zakúpili 
sme pracovné pomôcky do školskej družiny, didaktické 
hračky do škôlky a športové pomôcky do telocvične. Zakúpili 
sme novú odrazovú plachtu na trampolínu, dali opraviť záves 
na lanovku, prispeli sme na výlet školákov do Viedne, zabez-
pečili sme Mikulášske balíčky pre všetky deti, ako aj objed-
nali predvianočné divadelné predstavenie. Nemálo úsilia bolo 
vynaložené na organizáciu brigád a pozitívne je,  
že sa na nich zišlo aj dosť rodičov ochotných pomôcť.

Občianske združenie pri ZŠ Marianka má tiež svoj 
poradný hlas pri riešení organizačných záležitostí či už 

v škôlke, alebo v škole. Tento rok sme spoločnými silami 
technicky zvládli septembrový nápor detí na materskú školu 
ku spokojnosti rodičov aj zriaďovateľa. Prijaté boli všetky deti, 
ktoré dovŕšili vek troch rokov, škôlka nám narástla na 62 detí 
– veľmi dobrý základ aj pre základnú školu na roky vopred. 
Myslíme si, že školské zariadenie má v Marianke už svoje 
pevné miesto a aj preto Vás do ďalšieho roku pro-
síme o podporu v podobe 2% z daní – vždy je čo 
riešiť, vždy môžeme pomôcť, skvalitniť prostredie 
a výchovu našich detí. Podnety zo strany rodičov 
sú tiež vítané.

Blížia sa vianoce, prajeme Vám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a do nového roku veľa zdravia, 
energie a dobrej nálady.

Emília Jurečková
Za radu Občianskeho združenia pri ZŠ Marianka

Základná škola Marianka
oznamuje, že

ZÁPIS  
Do 1. roČNÍkA
na školský rok 

2013/2014
sa uskutoční

8. februára 2013
od 09.00 do 18.00 hod.

v budove základnej školy na 1. poschodí.
(Od 09.00  do 11.00 hod. bude prebie-

hať ROZPRÁVKOVÁ PASOVAČKA budúcich 
prvákov, od 14.00 do 18.00 hod.  

zápis s rodičmi. )

Ak sa v uvedenom termíne nemôžete  
zápisu zúčastniť,

môžete svoje dieťa zapísať po dohode  
s riaditeľom do 15.02.2013.
e-mail: riaditel@marianka.sk

t.č.02/65935233
 

Pozývame Vás do našej ZŠ  
v Marianke. Využite možnosť  

návštevy počas 
DŇA OTVORENÝCH  

DVERÍ   
17. januára 2013. 
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Vkrádajú sa k nám tíško, ale už klopú na dvere, prichádzajú Vianoce
a nám nezostáva nič iné, ako bilancovať druhý polrok činnosti našej komisie. Začnem letným programom: 

jáNSke ohNe
Podujatie, ktoré má už niekoľko ročnú tradíciu, sa konalo 23.06.. 
Na športovom ihrisku si zahrali futbal naši páni, ktorým vek ani váha 
neprekážali behať za loptou. Toto športové zápolenie skončili Chudí 
- Tustí  3 : 2. A kým sa páni vydýchali, začala hrať country hudba 

v podaní skupiny FERNET BAND. Prichádzajúcich v kostýmoch bolo 
viac ako po minulý rok , čo nás veľmi potešilo. Každý účastník takto 
oblečený dostal darček.  Deti mali pripravené rôzne sladkosti a ceny 
ako odmenu za súťaženie. Rôzne súťaže v pití nápojov, skákanie 
vo vreci, preťahovanie lanom či pre najmenších nosenie surového 
vajíčka na lyžičke. Každému účastníkovi súťaže bola odovzdaná 
sladkosť alebo darček.  Po zotmení deti hľadali poklady na ihrisku, 
ktoré obsahovali sladkosti. Súťaže boli  pripravené aj pre dospelých. 
Príjemnú atmosféru umocnila vatra, ktorú sme zapálili. Hudba, bufet 
a pekné počasie, to všetko spríjemnilo pobyt na športovom ihrisku. 
Každá akcia má svojich sponzorov a ľudí , ktorí sú ochotní pomôcť. 
Medzi nich patrí už tradične pán Blecha mladší, ktorý pre nás tlačí 
nálepky, plagátiky,  p. Mário Bubnič sponzor darčekov, p. Roman 
Pápay s priateľmi, ktorí nám postavili vatru, v neposlednom rade OÚ 
Marianka,  ako aj všetci ostatní, ktorí pomáhali pri upratovaní a orga-
nizovaní. Všetkým patrí srdečné ďakujem.

Edita Radačovská
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súsedé súsedom 
Tak ako tradične, sa aj tento rok na rozhraní konalo 
stretnutie Súsedé – súsedom. Počasie bolo perfektné, 
občerstvenie zabezpečené. Konali sa rôzne súťaže pre 
deti a dospelých. Najsúťaž bola v prenášaní fľaše me-
dzi družstvom Marianky a družstvom Záhorskej Bys-
trice. Vyhrala Marianka. Táto súťaž pobavila všetkých 
prítomných. Kultúrny program nám spestril spevácky 
zbor zo Záhorskej Bystrice. Na záver stretnutia bola už 
tradičná diskotéka DJ-a Mira, ktorá bola super. Touto 
cestou mu ďakujeme za všetko.
Čiernou bodkou bolo predčasné ukončenie akcie, 
z dôvodu vypnutia elektriny o 23:00 hod. Veľká škoda, 
lebo zábava bola v najlepšom. Možno nabudúce 

Alena Pápayová, člem komisie kultúry

hodová zábava
Aj toto leto sa konala Hodová zábava. Aj keď 
počasie neprialo, akcia sa uskutočnila v novo-
otvorených priestoroch reštaurácie u Zeleného 
stromu, ktoré sme hneď aj pokrstili. Ďakujeme 
touto cestou majiteľovi za poskytnutie priesto-
rov, nakoľko iné nemáme. Zas a opäť do tanca 
hral náš DJ Miro, ktorý je v tomto smere nena-
hraditeľný. Ďakujeme, ďakujeme a veľmi si to 
vážime. Akcia bola vydarená, tancovalo sa vnútri 
aj medzi kvapkami dažďa na terase až do rána. 
Len dúfajme, že takýchto akcií bude viac a viac. 

Alena Pápayová, člem komisie kultúry.

A ako by to vyzeralo, keby sme  nerobili pre 
detičky 
Mikuláša. Príde medzi nás aj tento rok, 
dúfame, že sa nám s ním bude veselo.
Nakoľko sa uzavierka časopisu robí už 
v novembri, tak chcem iba pripomenúť, 
že chystáme darček aj pre našich senio-
rov  tak, ako minulý rok a na  15.12.2012 
sa pripravuje  jarmok. Vystúpia tam deti 
Základnej a Materskej školy, programom 
prispeje aj OŠK Marianka  ako aj Mužský 
zbor Chorus Augustini, po celý čas nás 
bude sprevádzať DJ MIRO.

Prajem Vám pekné a ničím nerušené 
Vianočné sviatky a pekný vstup do roku 
2013.

Edita Radačovská 

Matúš Pavličič 80 rokov
Mária Slováková 80 rokov
Mária Juricová 80 rokov
Mária Strašková 80 rokov
Alojzia Matejčíková 85 rokov
Johana Masková 85 rokov
Oľga Čelovská 80 rokov
Štefánia Brliťová 85 rokov

Naši jubilanti
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NaŠa MláDEž  
a futBal  
- mladší žiaci  
u12 oŠk Marianka

Mladší žiaci sa 16.6.2012 zúčastnili 
futbalového turnaja „OŠK Marian-

kacup, ktorý poriadal obecný športový 
klub Marianka. Turnaja sa zúčastnili kluby 
TJ Slávia Ekonóm, FK Tatran Stupava, TJ 
Veľké Leváre a OŠK Marianka. Počasie, ale 
aj šťastie našim hráčom prialo, umiest-
nili sa na krásnom druhom mieste. Cenu 
za najlepšieho brankára si odniesol Richard 
Mader. Na prvom mieste sa umiestnil 
klub FK Tatran Stupava, na treťom mieste 
TJ Slávia Ekonóm a na štvrtom mieste TJ 
Veľké Leváre.
Pred zahájením jesennej sezóny v dňoch 
22.-26.augusta 2012 sa zúčastnili letného 
sústredenia v Liptovskom Jáne. Desať 
chlapcov a tri dievčatá absolvovali dvakrát 
denne tréningy, ktoré neodmysliteľne patria 
k sústredeniu, využívali umelé aj trávnaté 
ihrisko, beh do lesa, zohrali zápas s MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš, ktorý vyhrali  2:1. 
K zdarnému priebehu sústredenia nám 
pomohlo pekné slnečné počasie, mohli 
sa vyblázniť na termálnom kúpalisku , 
v Kadi, taktiež mali voľnočasové aktivity, 
zápas s našimi „Starými pánmi“, ktorí 
nás do Liptovského Jána prišli navštíviť, 
večerná grilovačka, disko a zvládli aj výlet 
k minerálnemu prameňu Medokýš. Za tých 
pár dní sa toho až tak veľa nedalo stihnúť, 
dôležitou súčasťou bolo aj upevniť osobné 
vzťahy hráčov. Sústredenie splnilo svoj 
účel. Vedúci Milan Jakubík, vyzdvihuje 
účasť a aktivitu hráčov na tréningoch, ktorú 
predviedli všetci zúčastnení futbalisti a  teší 
sa na ďalšie takéto aktivity  klubu.

Jesennú časť sezóny 2012 zahájili 
29.8.2012, úvodné kolo odohralo naše 

mužstvo na domácom ihrisku s TJ Karpaty 
Limbach, prvý zápas sa skončil nerozhodne 
0:0. Novým trénerom mladších žiakov sa 
stal pán Milan Jakubík. Súperili na pôde ŠK 
Šenkvice, kedy sa im podarilo zaklincovať 
prvé víťazstvo tejto sezóny 1:0. Ďalším 
víťazstvom 3:1 bol zápas na domácej pôde, 
tentokrát sa naši mladí futbalisti stretli so 
súperom FK Kuchyňa.  Ďalšie zápasy sa 
niesli v duchu remíz, ktoré si nezaslúžili, 
lebo hrali výborne. Na záver jesennej sezó-
ny vycestovali za súperom FC 2010 Pusté 
Úľany, zápas si ustrážili a tak si priviezli 
ďalšie pekné víťazstvo 1:0 domov. V ta- 
buľke BFZ-vidiek, sa umiestnili na sied-
mom mieste. Za predvedenú hru počas 
celej sezóny, od brankára až po útočníkov, 
si všetci zaslúžia veľkú pochvalu.                                                                                                           

▲
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„Ďakujem“, si zaslúžia rodičia za podporu,  
ale aj za ochotu vycestovať na zápasy.
Počas zimnej sezóny mužstvo trénuje v telocvični v Stupave, ak po-
časie dovoľuje, hrajú prípravné zápasy vonku na trávnatom, či umelom 
ihrisku, zúčastňujú sa halových turnajov.
Naše mladé nádeje ešte čaká dlhá cesta, kým sa stanú ozajstnými 
futbalovými profesionálmi, preto im želáme najmä, aby sa im vyhli 
zranenia, veľa pekných športových zážitkov a spokojnosť s dosiahnu-
tými výsledkami. Veríme, že ich výkonnosť sa bude zlepšovať a športu 
sa bude venovať stále viac a viac mladých.

Katarína Jakubíková

Mužstvo tvoria: Mader Richard, Jakubík Nicolas,  Jarina Ján, Nováko-
vá Lucia,  Tarabová Dominika, Dzurillová Alexandra, Németh Zdenko,  
Bončo Matej,  Hrčka Jozef,  Novák Martin,  Papay Martin,  Jaroš Sa-
muel,  Hrbáň Matej,  Švoňava Samuel,  Štassel Samuel-kapitán,  Veľký 
Mário,  Jakubík Andreas,  Baľa Adam,  Hlinka Ján, Hronský Tomáš. 
Tréner mužstva: Milan Jakubík.

Milí futbaloví 
priaznivci, 
nekompromisnosť času sa prejavila aj na 
rýchlosti futbalovej jesene 2012. Do aktuál-
nej sezóny V.ligy mužov bolo prihlásených 
12 mužstiev. 
Sezóna pre náš klub začala historickým 
vstupom, keď po troch úvodných kolách 
sme okupovali vedúcu pozíciu. Kiežby jeseň 
končila po treťom kole.... 
Na tomto fantastickom úvode mali najväčší 
podiel výkony brankára resp. útočníka Lu-
káša Slahúčku. Po tomto výbornom úvode 
prišla negatívnejšia „remízová“ fáza. Túto, 
bodovo nepriaznivejšiu, časť naštartovala 
domáca prehra so Suchohradom. Hlavná 
príčina týchto neúspechov bola možno 

maródka viacerých kľúčových hráčov. 
Vyústenie tejto krízovej fázy bola hanlivá 
domáca prehra s Vysokou pri Morave, kde 
nás „podržal“ brankár Závadský. Prehra 4:5 
v predposlednom zápase v Borinke bola 
logickým vyústením prehlbovania hernej 
krízy mužstva. Herný optimizmus pred 
zimnou prestávkou priniesla domáca výhra 
v poslednom zápase jesene s Pernekom, 
ktorá aspoň čiastočne, pozitívne naladila 
mužstvo do zimnej prípravy. 

 
Čo sa týka hráčov, by som chcel vysloviť 
pochvalu a vďaku hráčom, ktorí na zisku 
12-tich bodov a celkovej 9-tej priečke mali 
podstatnú zásluhu a to: Lukáš Slahúčka, 
Maťo a Juraj Novákovci, Rado Suchánek, 
Štefan Božik, Dragan Rastovič a Tomáš 
Kolenič, ktorý je zároveň so 7-mimi gólmi 
zatiaľ najlepším strelcom OŠK Marianka. 

Do aktuálnej sezóny sme získali aj viacero 
hráčov z celého Slovenska a to: Radovan 
Suchánek (Lednické Rovne), Miroslav 
Pekarčík (Spišská Teplá), Marek Hric 
(Vyšná Slaná), Dušan Lukáč (Martin), Peter 
Pavlačič, Daniel Valent a Lukáš Šenkár 
(všetci Zohor). 
Do druhej jarnej časti zo začiatkom v Marci, 
ma teší návrat Juraja Ondruša z Talianska, 
hosťovanie Michala Bednárika z rakúskeho 
Nickelsdorfu a návrat dlhodobo zraneného 
Juraja Hipkiho z Jaroviec. 
Čo sa týka výhliadok resp. cieľov, nerád 
by som predikoval, čo ale chcem resp. 
očakávam je pozitívny prístup hráčov, vôľa 
reprezentovať túto obec a naplno bodovať 
predovšetkým v domácich zápasoch.

Lukáš Dubovský, 
 tajomník OŠK Marianka

▼

Por. Družstvo Z V r P Skóre Body +/-

1. ŠK Gajary 11 9 2 0 35:11 29 11

2. ŠK Pl. Štvrtok OFK Vysoká B 11 6 3 2 45:21 21 6

3. FK Malé Leváre 11 6 1 4 25:22 19 4

4. ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš 11 4 5 2 22:15 17 5

5. FK Kuchyňa 11 5 2 4 21:17 17 2

6. FC Suchohrad 11 4 3 4 25:27 15 0

7. FK v Sološnici 11 4 3 4 20:22 15 -9

8. FK Studienka 11 3 3 5 22:21 12 -6

9. OŠK Marianka 11 3 3 5 23:25 12 -6

10. FC Rohožník B 11 4 0 7 22:47 12 -3

11. FK Borinka 11 2 3 6 27:34 9 -9

12. TJ NV Pernek A 11 2 0 9 8:33 6 -9

Tabuľka mužov V.ligy po jesennej časti sezóny 2012/2013

Z - zápasy     V - výhra     R - remíza     P - prehra

▲
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Príprava pretekov bola tento krát 
napínavejšia viac ako kedykoľvek 

predtým. Predpovede počasia totiž hlásili 
celý týždeň na sobotu škaredé, upršané 
a chladné počasie. To by samozrejme 
väčšinu nášho niekoľkotýždňového úsilia 
veľmi neodmenilo. Našťastie sa deň pred 
víkendom všetko zmenilo a my sme mali 
na toto obdobie luxusné počasie. 

Pretekári si beh skutočne užili, čo bolo 
vidieť na ich tvárach a dokazujú to aj 

fotogalérie na internete. Niektorí dobehli 
značne vyčerpaní, ale so sladkým pocitom 
prekonania samého seba. Tí najlepší boli 
dekorovaní na ploche fungl nového pódia, 
ktoré dokončili obetaví chlapi, tráviaci 
hodiny svojho času zveľaďovaním futbalo-
vého ihriska, deň pred pretekmi. 

Po skočení štafiet sme skúsili aj nový typ 
bežeckých pretekov, ktoré na Slovensku 
nikto iný neorganizuje, vyraďovací pretek 
nazvaný Mariatálska Korida. Na štart sa 
postavilo 17 pretekárov, z ktorých v cieli 
každého z 12 kôl najpomalší vypadol. 
Pochvaľovali si atmosféru, ktorá vraj bola 
s väčšou diváckou kulisou ako na atletic-
kých MSR na dráhe. Verím, že na budúci 

Nádherné počasie, 
SkVeLý Pretek
a vandalizmus
Takto nejak sme všetci prežívali sobotu 13.10. na ihrisku.  
Konal sa tam II. ročník M-SR bežeckých štafiet v krose, tento 
rok s rekordnou účasťou 257 štartujúcich vo všetkých  
kategóriách. A ja osobne som bol hlavne veľmi potešený tým, 
ako všetko klapalo vďaka perfektnej práci takmer  
30 dobrovoľníkov, väčšinou z Marianky.
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rok pritiahneme ešte väčší záujem 
divákov z Marianky a okolia.

Na podujatí sa už tradične zú-
častnila Liga proti rako-

vine, tento rok s kampaňou, ktorá 
ukončila týždeň boja proti rakovine 
u žien, rozdaním viac ako 30kg jabĺk 
- symbolu zdravia. Účastníci a diváci 
mali možnosť získať viac informácií 
o tejto zákernej chorobe aj z množ-
stva materiálov, ktoré boli na podujatí 
k dispozícii.
Medzi atrakcie tohto ročníka patrilo 
aj predvádzanie zariadenia, ktoré 
vyzerá z časti ako bicykel, ale používa 
sa na behanie, nazvaného ElliptiGo. 
Jazdu na ňom si vyskúšal nejeden 
návštevník pretekov.

Na  záver k spomínanému van-
dalizmu. Niekto si dal prácu 

vstať skoro ráno, na motorke zničiť 
asi dve tretiny značenia, ktoré sme 
predtým urobili, aby mohli pretekári 
bezpečne dobehnúť do cieľa. Chlapi 
z organizačného tímu opravili znače-
nie v pohode pred štartom takže sa 
nič vážne nestalo, len nerozumiem, 
prečo dotyčný spoluobčan radšej ne-
použije premrhanú energiu na nejaký 
rozumnejší účel, napr. na zveľaďovaní 
obce, kde aj on žije a kde je predsa 
stále veľa práce.

Ak došlo pri organizácii pretekov 
k akémukoľvek obmedzeniu 

kohokoľvek, či už z bezpečnostných 
alebo iných dôvodov, prijmite prosím 
naše ospravedlnenie.

Ľubomír Hrčka
za organizátorov behu

v tarifnom pásme 320  
NeplaTí predplatný  
cestovný lístok!
Jazda len s vopred zakúpeným 
cestovným lístkom!
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rEcEPty
Babské kuracie 
stehná
potrebujeme: 
● 8 kuracích vykostených stehien ● 6 veľ- 
kých zemiakov ● majoránku ● soľ ● kore- 
nie ● cesnak ● 3 rohlíky ● 200ml mlieka 
● Vegetu ● slaninu ● cibuľu ● 4 vajcia

postup: 
Rohlíky namočíme v mlieku, opražíme slani- 
nu, cibuľu. Zemiaky nastrúhame, pridáme 
majoránku, korenie, cesnak, 4 vajcia, namo- 
čené rohlíky, vegetu. Dobre premiešame. Vy- 
mažeme pekáč nasypeme  zmes a navrch 
dáme stehná. Zakryjeme alobalom pečieme 
asi 40 minút potom odkryjeme a dopečieme.

Francúzske 
tyčinky
potrebujeme:
● 130g vlašských orechov ● 280g práško- 
vého cukru ● 2 bielky ● 40g hladkej múky 
● 150g čokoládovej polevy na odzdobenie
Na krém: ● 300ml mlieka ● 80g krupi- 
cového cukru ● 1 vanilkový pudingový  
prášok ● 130g masla ● 20g kakaa

postup:    
Orechy nastrúhajte najemno. Premiešajte ich 
s práškovým cukrom a bielkami. Hmotu 
nechajte v chladničke odležať do druhého 
dňa a potom do nej vmiešajte hladkú múku. 
Cestom naplňte cukrárske vrecko s hladkou 
trubičkou a na plechy vyložené papierom na 
pečenie nastriekajte tyčinky dlhé 7cm. Pečte 
vo vyhriatej rúre pri 150°C asi 20 minút. Po 
upečení nechajte tyčinky vychladnúť 
a potom ich opatrne zlúpnite z papiera. 
Z mlieka, cukru a pudingového prášku 
uvarte hustý krém, ktorý nechajte za 
stáleho miešania vychladnúť. Potom ho 
rozšľahajte elektrickým šľahačom. 
Pridajte na kúsky nakrájané zmäknuté 
maslo a prisypte kakao. A vyšľahajte na 
hladký krém. Hotový krém dajte do 
cukrárskeho vrecka s vyrezávanou 
trubičkou, ozdobne nastriekajte na tyčinky 
a uložte do chladničky stuhnúť. Následne 
tyčinky namočte do rozpustenej čokoládovej 

polevy a opäť nechajte stuhnúť.  

Máčané  
rožteky
potrebujeme:   
● 100g polohrubej múky ● 1 lyžicu kypria- 
ceho prášku do pečiva ● 250g krupicového 
cukru ● 125g jemne strúhaného kokosu  
● 175g masla ● 2 tyčinky ľadových 
gaštanov (po 50g)

postup:    
Polohrubú múku premiešajte s práškom do 
pečiva. Pridajte cukor, kokos a 125g masla. 
Všetko prehneťte, až vznikne mierne drobivé 
cesto, ktoré uložte na hodinu do chladničky. 
Cesto rozdeľte na kúsky a vtlačte ich do 
kovových formičiek na rožteky. Pečte pri 
teplote 170°C asi 10 minút. Po upečení 
nechajte rožteky mierne vychladnúť vo 
formičkách a vyklopte ich. Ľadové gaštany 
rozpustite so zvyšným maslom a do tejto 
polevy namočte konce rožtekov.

plnené kuracie 
palacinky 
potrebujeme:  
● 30g masla ● 1 strednú cibuľu ● 1kg 
kuracích pŕs ● 1l mäsového vývaru  
● 100 ml bieleho vína ● 2 žĺtky ● 200ml 
smotany ● 2 lyžice pokrájanej petržlenovej 
vňate ● 300g 

parmezánu ● mleté čierne korenie ● soľ
Na palacinky: ● 600ml mlieka ● 3 vajcia
● 200g hladkej múky ● 1 lyžicu vegety  
● soľ ● olej na vymastenie panvice

postup:  
Na masle opražíme cibuľu, pridáme umyté 
a osušené kuracie prsia v celku. Osolíme, 
okoreníme a opečieme z oboch strán. 
Zalejeme vývarom a vínom. Dusíme do 
mäkka. Mäso vyberieme, pokrájame na 
krátke rezance a vrátime do omáčky. Žĺtky 
so smotanou rozmiešame v rajnici, pridáme 
trochu omáčky a na malom ohni miešame 
do zhustnutia. Asi 150 ml odložíme, zvyšok 
primiešame do omáčky s mäsom. Ochutíme 
petržlenovou vňaťou a premiešame. 
Pripravíme palacinky:
V mlieku rozšľaháme vajcia, pridáme múku, 
vegetu a štipku soli. Na rozohriatej panvici 
potretej olejom postupne upečieme 
palacinky.  Zmes kuracím mäsom natrieme 
na palacinky a zvinieme.  Poukladáme na 
vymastený plech, zalejeme odloženou 
omáčkou a posypeme strúhaným syrom. 
Pečieme 30 minút pri teplote 180 °C 

zemiakové  
mafiny 
potrebujeme:  
● 550g surových zemiakov ● 100g slaniny 
● 225g hladkej múky ● 1 prášok do pečiva
● 1,5 lyžičky soli ● 0,5 lyžičky korenia ● 
130g tvrdého syra ● 2 vajcia ● 80ml oleja
● 125ml mlieka

postup: 
Syr nastrúhame, hrsť odložíme. 

Slaninu nakrájame na malé kocky.  
Zemiaky nastrúhame a šťavu 
vytlačíme. Zmiešame múku 
s práškom do pečiva, soľou 
a korením. Vajcia s vidličkou 
vymiešame s mliekom 
a olejom. Pridáme nastrúha-
né zemiaky. Vložíme do rúry 
a pečieme 25 minút pri 
teplote 190°C. Potom 

posypeme syrom a dopečieme.

Pripravila Zlochová

 Rozpis na 30 kúskov:

Rozpis na 50 kúskov:
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Fero dáš si borovičku, alebo víno?  Víno. 
Biele či červené? Biele. 
Slovenské či Bulharské? Slovenské. 
Suché, polosuché, sladké? Choď do kelu nalej tú 
borovičku.

Pán doktor, každú noc sa mi sníva hrozný sen. Vidím 
svoju svokru, ako ťahá na povraze krokodíla. Ešte teraz 
sa celý trasiem, keď vidím tie žlté oči, zelenú kožu s 
pľuzgiermi a ohromné zuby čo ma chcú roztrhať. Doktor 
hovorí, to je strašné, i ja som sa z toho vydesil. Ale to 
ešte nič nie je pán doktor. Teraz Vám popíšem toho 
krokodíla.

Pradedo hovorí:  Priatelia, chcem Vám povedať, že 
pamäť mi už neslúži. A ešte by som Vám chcel povedať, 
že strašne zabúdam. A aby som nezabudol, ešte Vám 
chcem povedať že pamäť mi už neslúži.

Pýta sa doktor pacienta: Dedo, počujete s tým prístro-
jom pre nepočujúcich lepšie? Výborne pán doktor, od tej 
doby čo ho mám, som už tri krát menil závet!

Žena si necháva veštiť u kartárky: „Zajtra Vám zomrie 
manžel“. To viem, ale zaujímalo by ma či ma zavrú?

Sused zvoní u suseda a hovorí mu: Spal som s Tvojou 
ženou. A v akom vzťahu teraz budeme? Sused spokojne 
hovorí: V žiadnom, sme si kvit. 

V Thajsku je o šesť hodín viac ako na Slovensku, 
upozorňuje blondínku na letisku sprievodca. Blondínka 
odpovedá: Ja viem, len si budem musieť zvyknúť na to, 
že tu má deň tridsať hodín.

Milan Olexa

A keďže smiechu nieje  
nikdy dosť:

v tarifnom pásme 320  
NeplaTí predplatný  
cestovný lístok!
Jazda len s vopred zakúpeným 
cestovným lístkom!
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Možno ste sa už niektorí stretli s novými propagačnými 
letáčikmi o našej obci. Predstavujú Marianku cez šesť 
záujmových oblastí: 
● Pútnické miesto, 
● História baníctva, 
● Mariatálfest, 
● Bežecké preteky, 
● Turistika a 
● Cykloturistika. 
Vytvorili sme ich za nezištného prispenia viacerých našich 
obyvateľov (vytvorili texty, prispeli fotografiami, atď.) ako 
aj s finančnou podporou niektorých podnikateľov pôso-
biacich a/alebo žijúcich v Marianke. Letáčiky nájdete na 
obecnom úrade, v niektorých reštauráciách v Marianke  
a v Stupave, na informačných centrách Bratislavy a okoli-
tých miest, atď. Veríme, že aj vám sa budú páčiť.
Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k ich realizácii, srdečne 
ďakujeme. 

Luboš Hrčka

Marianka má nové propagačné materiály
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Pomoc v ťažkých chvíľach
Ak nám zomrie blízky človek, prichádza chvíľa, kedy musíme zariadiť jeho 
dôstojnú rozlúčku spomedzi nás živých. Túto službu zabezpečuje pre 
obec Marianka Pohrebná Služba SOLAMEN z Vysokej pri Morave. 
Často sa nás ľudia pýtajú rôzne otázky spojené so zabezpečením a vy-
bavením pohrebu. Preto sme v tejto veci oslovili pána Roberta Dinuša, 
majiteľa spomínanej pohrebnej služby.

1 Aké služby posky-
tuje Vaša pohrebná 

služba? Komplexnné po-
hrebné a kremačné služby, to 
znamená, že sa na nás môžu 
pozostalí obrátiť v ktorúkoľ-
vek hodinu, máme stálu 24 
hod. službu pri prevozoch 
zosnulých z bytov a nemoc-
níc. Robíme prevozy v rámci 
celého Slovenska i celej EU. 
Ponúkame široký výber rakiev 
a pohrebných doplnkov, 
výkop a zásyp hrobu včetne 
dôstojného uloženia do hrobu, vybave-
nie matričných dokladov (úmrtný list, 
žiadosť o príspevok na pohreb), smútočné 
oznámenie – parte, liturgický spev, hru na 
organe počas zádušnej sv. omše, rozlúč-
kový príhovor - poďakovania za účasť na 
pohrebe. Pri kremácii vybavíme všetky 
náležitosti včetne vyzdvihnutia a privezenia 
urny k pozostalým.

2  Ako máme postupovať ak nám 
niekto zomrie doma? Pri úmrtí 

doma musíme okamžite zavolať pohoto-
vosť ( linku 112 ) a oznámiť dispečingu 
uvedenú udalosť. Dôležité upozornenie: 
Do príchodu lekára neobliekame ani 
nijako inak nemanipulujeme so zosnu-
lým! Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas 
a príčina. Po obhliadke lekár vypisuje tzv. 
„List o prehliadke mŕtveho a štatistickom 
hlásení o úmrtia“. Ak obhliadajúci lekár 
nenašiel  na úmrtí nič zvláštne potom 
je možné zo strany príbuzných prípadná 
manipulácia so zosnulým a privolanie 
pohrebnej služby.
Pokiaľ obhliadajúci lekár nevie na mieste 
zistiť príčinu smrti, má podozrenie na 
trestný čin, nariadi súdno-lekársku pitvu 
na pracovisku UDZS. V tomto prípade je 
povinnosťou obhliadajúceho lekára zavolať 
na transport zosnulého pohrebnú službu, 
ktorá je zazmluvnená a platená za trans-
port úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou. Jej úlohou je transport 
zosnulého na obvodne príslušné patologic-

ké pracovisko. Po ukončení pitvy 
a procesných úkonov na prísluš-
nom patologickom pracovisku je 
možné na základe vami vybra-
nej Pohrebnej Služby zosnulého 
transportovať.

3 A pri úmrtí v nemocni-
ci? Pri úmrtí v nemocnici 

nemocnica oznámi príbuzným 
smrť ich blízkeho  a podá infor-
máciu kde sa zosnulý nachádza, 
na ktorej patológii. Hovoríme teraz 
o nemocniciach v Bratislave.
Nemocnica Malacky oznámi smrť 

príbuzným a už pri oznámení treba podať 
informáciu, ktorá pohrebná služba si príde 
telo prevziať. Po ôsmich hodinách musí 
byť telo z nemocnice odvezené. Pozostalí 
nesmú očakávať, že im zdravotnícke zaria-
denie poskytujúce zdravotnú starostlivosť 
ponúkne nejakú pohrebnú službu. Ak sa 
tak stane, je to neprípustné a zákonom 
postihnuteľné. Základným pravidlom je, 
aby si pozostalí nedali nanútiť žiadnu po-
hrebnú službu, v tomto smere majú právo 
slobodného výberu.

4 Ak si niekto objedná po-
hrebnú službu len na prevoz 

a ostatné chce vybavovať inde, 
môže tak učiniť? Môže, ale z obchod-
ného resp. konkurenčného hľadiska sa 
to nerobí. Nemáme radi keď sa počas 
vybavovania vecí okolo pohrebu striedame 
s inou pohrebnou službou, takže v prípade 
voľby prevozu u jednej služby obyčajne aj 
všetko ďalšie zariaďuje tá spoločnosť, na 
ktorú sa ľudia obrátia ako na prvú.

5 Ak sa rozhodnú pozostalí ob-
jednať u Vás smútočný obrad, 

kde Vás nájdu? Pobočka našej pohreb-
nej služby  je v Záhorskej Bystrici na Brati-
slavskej č.34. Môžu volať kedykoľvek na 
nonstop službu tel. číslo 0918-652903 , 
0905-491029 alebo 0908-688320

ako postupovať
Cintorín  
– výstavba  
pomníkov
Vážení obyvatelia, nakoľko Obec Ma-
rianka, ako správca obecného cintorína 
registruje viaceré nezrovnalosti pri 
umiestňovaní hrobov a výstavbe pomní-
kov, je nevyhnutné upozorniť na základné 
podmienky stanovené „Cintorínskym 
poriadkom“, ktorý bol schválený VZN č. 
6/2003.

V zmysle Cintorínskeho poriadku Čl.11 
„Na vybudovanie akejkoľvek stavby 
na cintoríne alebo na úpravu už jestvujú- 
cej stavby /hrobu, náhrobku, hrobky, 
rámu/ je potrebný predchádzajúci 
súhlas správcu cintorína – obce. 
Pri vyhotovení stavby alebo jej úprave sa 
musí stavebník riadiť úpravami správcu, 
najmä pokiaľ sa jedná o tvar, rozmery 
alebo druh použitého materiálu.“

Nakoľko Obec Marianka disponuje po-
drobným geodetickým zameraním všet-
kých súčasných aj budúcich hrobových 
miest na cintoríne, na základe písomnej 
žiadosti vydá písomné súhlasné stano-
visko, v ktorom určí podrobné podmien-
ky pre výstavbu hrobu, náhrobku, hrobky 
alebo rámu najmä s ohľadom na odstu-
pové vzdialenosti od ostatných hrobov 
(prechodná ulička 150 cm, bočné 
uličky medzi hrobmi 40 cm) 
a s ohľadom na dodržanie jednotnej 
línie hrobov v súlade s plánom, ktorý je 
k dispozícii na webovej stránke obce 
pod označením „Cintorín Marianka“.

Upozorňujeme, že uličky medzi jednot-
livými hrobmi nie sú súčasťou prenájmu 
hrobového miesta a preto nieje nikto 
oprávnený akýmkoľvek spôsobom 
do týchto plôch zasahovať, alebo akokoľ-
vek obmedzovať ich priechodnosť.

Na základe písomného stanoviska obce 
k umiestneniu hrobu, poverený člen 
stavebnej komisie vykoná vytýčenie 
hrobu a následne kontrolu na mieste. 
v prípade porušenia podmienok 
na umiestnenie hrobu stanove-
ných obcou, pristúpi obec k ulo-
ženiu sankcie v zmysle §32 ods. 
2 zák. č. 131/2010 z.z. vo výške 
663.-eur a nariadi odstránenie 
akejkoľvek nepovolenej stavby.

JUDr. Radovan Jurika
starosta
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Letí anjel s nádielkou,
vrtí pri tom prdelkou,
letí, letí, hádaj kam,
k dobrým ľuďom, predsa k Vám.

Letí anjel s nádielkou,
vrtí pri tom prdelkou,
letí, letí, hádaj kam,
k dobrým ľuďom, predsa k Vám.


