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Úvodník
Doposiaľ som si nikdy neuvedomil, ako 
sú mnohé dôležité profesie ovplyvnené 
počasím. Najmä tá stavbárska, do ktorej sa 
posledných 30 mesiacov snažím vniknúť. 
Doposiaľ. Novoročné plány a predsavzatia 
do roku 2013 i prvotné nasadenie schladilo 
zimné počasie  až do konca marca. O tom 
ako sme pred rokom vo februári veselo be-
tónovali sme v tomto roku vo februári moh-
li len snívať .... Človek mieni Pán Boh mení. 
A to o tohoročných májových dažďoch ani 
nehovorím ... 
Je 30 mesiacov za nami, čas neúprosne 
plynie. I keď postupne sa darí napĺňať 
predsavzatia, s ktorými sme do posled-
ných volieb vstúpili, pribúdajú ďalšie výzvy, 
do mnohých sa priebežne púšťame. Je 
otázne či dokážeme za zvyšných 18 me-
siacov všetky projekty dotiahnuť, možno si 
to všetko vyžiada ďalšie 4 roky v takomto 
vysokom nasadení.
Po úvodnom váhaní sme sa v apríli pustili 
do najťažšej stavby plánovanej v tomto 
funkčnom období – rekonštrukcie Štúro-
vej ulice. Denno denne bojujeme s novými 
a novými prekážkami, dlhé desaťročia 
skrytými pod povrchom tejto starej Ma-
rianskej ulice. Prekážkami, ktoré majú 
spoločný pôvod – niekedy v minulosti, tej 
blízkej, alebo tej viac vzdialenej si niekto 
zodpovedný zvolil preňho tú ľahšiu, jedno-
duchšiu cestu, cestu, ako možný  problém 
nevidieť, neriešiť, nehľadiac do budúcnosti, 
nehľadiac na to, že raz sa nám každé po-
chybenie dvakrát vráti. Hovorím napríklad 
o rozvodných sieťach vedených 10 cm pod 
povrchom cesty, stredom, krajom, kade-
-tade, o osude bývalej dažďovej kanalizácie 
na Štúrovej ulici, ktorej pozostatky sme pri 
výkopových prácach objavili, a tak ďalej 
.... Myslím, že je to veľmi poučné. Cesty 
sú pre nás všetkých ako žily v ľudskom 
tele. Bez nich by sme nemohli existovať. 
A teraz až vidíme, aké je to náročné a to 
nielen finančne, takto neudržiavané cesty 
opravovať. Preto sa poučme z minulosti a 
začnime si ich vážiť a chrániť. Nie sú to len 
obecné cesty, sú v prvom rade Naše.  
Na jar sa zrodilo aj veľa nových malých 
výziev a drobných úspechov, o ktoré sa 
s vami chcem na týchto stránkach po-
deliť. V každom prípade na tomto mieste 
ďakujem za pomoc a trpezlivosť všetkým 
zúčastneným spolupracovníkom a určite 
tiež všetkým obyvateľom obce.
 

JUDr. Radovan Jurika

Amfiteáter
Po minuloročnom dokončení hrubej stavby amfiteátra 
sme v tomto roku úspešne dokončili celý amfík aj s taneč-
ným parketom a sedením pre divákov. Dňa 08.06.2012 
sa konalo oficiálne uvedenie Amfiteátra do prevádzky a to 
významným športovým podujatím a vystúpením skupiny 
SENZUS.
Je to také malé veľké dielo. Malé svojimi rozmermi, veľké 
svojím významom pre Marianku. Konečne máme priestor, 
kde môžeme bez akýchkoľvek organizačných problémov  
celé leto pozývať hudobné kapely a kde môžu vystupovať 
naše deti, rodičia, babky aj dedkovia, .... Miesto, kde sa 
v príjemnom prírodnom prostredí vieme stretnúť. Miesto 
kde sa neznámi zoznámia, pohádaní udobria, smutní roz-
veselia a všetci spoločne príjemne zabavia. Zorganizovať 
malé kultúrne podujatie v Marianke sa stane oveľa jed-

noduchšie. Už nebude treba požičiavať vlečku (namies-
to pódia), rozkladať stan, naťahovať elektriku, prenášať 
lavice na sedenie, .... Už stačí len chcieť a príjemné letné 
večery pri hudbe sa môžu stať pre nás každovíkendovou 
samozrejmosťou. 
Pri pohľade na náš amfík si v prvom rade spomenieme 
na Ing. Arch. Ivana Jarinu, ktorý spracoval projekt, Jula 
Dubovského, ako zabezpečil drevo a ostatný materiál,  pri 
pohľade na konštrukciu a strechu vidíme Maria Velkého, 
Milana Jakubíka, ďalej Petra Foltína a Milana Pokorného, 
ktorí pomohli pri terénnych úpravách okolia, Jara Spála, 
ktorý zabezpečil materiál na zhotovenie lavičiek, Mira 
Všelka a Miroslava Vidu, ktorí priviedli do amfíku elektriku 
a osvetlenie, Mária Bubniča, Jara Juračiča, Vierku Partlovú, 
Mariana Nemetha a Vlada Brodzianskeho, ktorí zásadne 
pomohli pri finišovaní a úprave okolia. Tento projekt fi-
nančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj. Všet-
kým  ďakujeme.
Nech amfiteáter dlho slúži svojmu účelu.
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Štúrova
Pred dvomi rokmi v lete 2011 sme 
sa pustili do rekonštrukcie asfalto-
vého povrchu Karpatskej ulice, ktorá 
v tom čase bola v kritickom, dezo-
látnom stave. O rok neskôr, v lete 
2012 sme finišovali s komplexnou  
rekonštrukciou  najhorších úsekov 
Budovateľskej a Lesnej ulice, ako 
aj prvými chodníkmi na Karpatskej 
ulici. Tento rok – leto 2013 je to 
Štúrova ulica. Gradácia v porovnaní 
s predchádzajúcimi stavbami je ne-
úprosná a to najmä čo sa týka dĺžky, 
resp. rozsahu  a zložitosti stavby ako 
aj výšky investície. 
Základnou podmienkou pre zahá-
jenie rekonštrukcie Štúrovej ulice 
bolo rozšírenie Budovateľskej ulice 
v úseku Pírovho vŕšku a križovatky s Lesnou ulicou tak, aby 
doprava počas uzávierky Štúrovej ulice na obchádzkovej trase 
po Budovateľskej ulici úplne neskolabovala. Pôvodný zámer 
bol rozšíriť aj Budovateľskú ulicu a vytvoriť chodník pre peších 
úpravou strmého zatrávneného svahu po ľavej strane  od ná-
mestíčka na križovatke s Lesnou ulicou smerom na Tálky 
vytvorením oporného múru s 1,5m širokým pojazdným chod-
níkom. Tento zámer sa však doposiaľ nestretol s pochopením 
na strane vlastníkov predmetného pozemku - strmého svahu 
.... Škoda pre nás všetkých čo tadiaľ denne jazdíme a chodíme 
pešo. S pani Veselou ako aj s pánom Ružičkom ako vlastníkmi 
pozemku (brehu, ktorý je aj tak ťažko využiteľný na iný účel) aj 
naďalej rokujeme a veríme v ich pochopenie  významu skoré-
ho rozšírenia tejto cesty pre nás všetkých.
Ďalším dôležitým predpokladom zahájenia komplexnej 
rekonštrukcie Štúrovej ulice bola vôľa samotných obyvateľov 
Štúrovej ulice  jednak akceptovať obmedzenia a nepohodlie 
priamo súvisiace s tak rozsiahlou stavbou, ale najmä ochota 
finančne sa spolupodieľať na výstavbe nových sieťových pri-
pojení k rodinným domom. Na naše prekvapenie až na zopár 
problémových prípadov  takmer 90% obyvateľov Štúrovej 
ulice pochopilo potrebu podporiť spoločný cieľ a výnimočnosť 
ponuky: mať všetky inžinierske siete uložené v zemi tak, ako 
je to štandard vo všetkých moderných dedinách a k tomu mať 
vybudovanú novú betónovú komunikáciu s chodníkom.
V rámci projektovej prípravy bola stavba rozčlenená na 4 
úseky  pričom sme predpokladali, že aj realizácia stavby bude 
možná postupne po jednotlivých úsekoch. Bohužiaľ ako sa 
neskôr ukázalo, nebolo to možné bez zásadného navýšenia 
rozpočtu a predĺženia doby výstavby. 
Na stavbe skoro súčasne pracovali pracovníci dodávateľa 
búracích a výkopových prác  spoločnosti RAPID - IS s.r.o., 
pracovníci spoločnosti Enermont s.r.o., ako dodávateľa distri-
bučných rozvodov elektrickej energie, pracovníci V.M. Elektro, 
zabezpečujúci dodávku  NN prípojok, verejného osvetlenia, 
prípravy na kamerový systém a verejného rozhlasu, pracovníci 
spoločnosti SUPTel s.r.o., zabezpečujúci uloženie telekomuni-
kačných káblov a prípravy pre optický kábel, pracovníci GAS 
– PRODUKT, s.r.o. zabezpečujúci pokládku plynových vetiev 
a prípojok, ďalej pracovníci VTR - Komunikačné systémy, spol. 

s r.o.,  ktorí ukladali nové káble pre káblovku a k tomu vodári 
zabezpečujúci vybudovanie 10 chýbajúcich vodovodných 
prípojok k rodinným domom.
Časovo zosúladiť takéto množstvo dodávateľov v rámci  
4 samostatných úsekov by bolo nemožné, ak naším primár-
nym plánom bolo a stále je mať cestu najneskôr do konca leta 
dobudovanú. V súčasnosti  sú všetky inžinierske siete ako aj 
všetky plánované a objednané prípojky vrátane chýbajúcich 
kanalizačných a vodovodných  prípojok uzemnené a začíname 
sa venovať príprave  podkladu pre novú cestu. V najdôleži-
tejších fázach projektovej prípravy ako aj najťažších fázach 
samotnej realizácie veľkou mierou a doslova nezištne pomo-
hol Ing. Dušan Makovický za čo mu patrí opäť moje úprimné 
poďakovanie.
Najväčším problémom na tejto stavbe však doposiaľ bol 
a stále je dážď ktorý narobil škody na stavbe a najmä zásadne 
zdržal priebeh prác. Napriek štatistikám zrážok z posledných 
rokov nás tohoročný apríl a máj nemilo prekvapil. Preto mimo 
plánovaného postupu prác v najbližších dňoch zrealizujeme 
odvodnenie Štúrovej ulice už v križovatke s Budovateľskou 
tak, aby dažďová voda tečúca z hôr ďalej túto stavbu neza-
plavovala. Po úprave makadamového povrchu a rozprestrení 
jemnejšej frakcie bude cesta v obmedzenom rozsahu opäť 
prejazdná. Nasledovať budú zhutňovacie skúšky a pristúpime 
k finálnej úprave betónovaniu cesty a výstavbe chodníka. 
Možno existuje mnoho lepších postupov, ako takúto stavbu 
uskutočňovať, všetky však majú spoločného jedného menova-
teľa – financie, .... Verte, že v rámci finančných možností tejto 
obce robíme pre to maximum. Túto stavbu financujeme len 
vďaka našim zvýšeným daniam  a darom od zopár jednotliv-
cov.
Predpokladané náklady celej stavby sú vo výške 250.000 EUR. 
Veríme, že po úspešnom dokončení rekonštrukcie Štúrovej 
ulice si začnú jej obyvatelia vážiť tento spoločný majetok 
aspoň tak, ako svoj vlastný a budú  spoločne bdieť nad jej 
osudom tak,  aby  nám mohla dlhé desaťročia dobre slúžiť. 
Myslím, že sme všetci v Marianke dostatočne poučení, že ak 
niekomu raz povolíme cestu rozkopať, už nikdy nebude taká, 
ako predtým.  
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Námestie
Naša žiadosť o poskytnutie nenávratné-
ho finančného príspevku z fondov EU na 
projekt: „Regenerácia Nám 4 apríla v obci 
Marianka“ bola úspešná. Rozhodnutie 
o schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok Ministerstvom pôdohospo-
dárastva a rozvoja vidieka SR nám bolo 
doručené 15.01.2013. V súčasnosti máme 
podpísanú zmluvu o poskytnutí  nenávrat-
ných prostriedkov vo výške 404.702,62 
EUR. Nakoľko sme bez váhania veri-
li v úspešnosť našej žiadosti, verejné 
obstarávanie na dodávateľa stavby sme 
v záujme zníženia časových strát zahájili 
už v minulom roku, ešte pred schválením 
žiadosti. Víťazom verejného obstarávania 
sa stala spoločnosť Alpine Slovakia, spol.s 
r.o. s ponukovou cenou 326.500 EUR. 
Nakoľko však ministerstvo v rámci admini-
stratívnej kontroly pred podpisom zmluvy 
o dielo s dodávateľom stavby požiadalo 
Úrad pre verejné obstarávanie o kontrolu 
procesu verejného obstarávania, nemôže 
zatiaľ dôjsť k podpisu zmluvy s víťazom 
verejného obstarávania a ani k zahájeniu 
stavebných prác.  Kedže sme pôvodne 
očakávali stavebnú činnosť na námestí už 
od júna, boli sme nútení odložiť aj každo-
ročný obľúbený festival Mariatálfest.
Aj keď tento projekt nesie názov: „Rege-
nerácia Nám 4 apríla v Marianke“ v našom 
ponímaní by bolo vhodnejšie označenie 
„výstavba“ alebo „vytvorenie“ námestia, 
nakoľko doposiaľ plocha označená ako 
námestie skutočným námestím nikdy 
nebola. Skôr parkoviskom, alebo širšou 
cestou. Ak však skutočne chceme ná-
mestie s lavičkami, stromami a príjemnou 
atmosférou tak, ako to vyplýva z projektu 
a zo schválenej žiadosti o poskytnutie 
nenávratných finančných prostriedkov,   
musíme si zvyknúť na budúce obmedzenie 
prejazdu motorových vozidiel a parko-
vania kade-tade, ako sme boli doposiaľ 
naučení. Obmedzenie dopravy na námestí 
je však  nevyhnutnou podmienkou pre 
realizáciu daného projektu. Nie je to len 
otázka dodržania  podmienok pre získanie 
eurofondov ale aj praktická skúsenosť, že 
akákoľvek dlažba na  námestí, po ktorej  
by sme umožnili prejazd áut, bude do  
2 rokov zničená. Verím, že v samotnom 
srdci obce – na najväčšom námestí  
v Marianke budeme schopní vybudovať 
hodnotnejšie  a kultúrnejšie prostredie 
ako je súčasné odstavné parkovisko...   

„Upratovanie“ miestnych 
komunikácií
Konečne sa nám podarilo urobiť poriadok aj v sieti miestnych komunikácií obce. 
Na základe prevodových zmlúv sa  obec Marianka stala vlastníkom komunikácií na 
Lipovej, Agátovej, Jelšovej, Topoľovej, Čerešňovej a Javorovej ulici ako aj komuni-
kácie Nad Bednárovým a Na vinohradoch. Súčasne s rozšírením siete miestnych 
komunikácií sme za aktívnej pomoci Vlada Juračiča aktualizovali pasport miestnych 
komunikácii, ktorý má právny charakter rodného listu jednotlivých komunikácií.   Na 
základe takéhoto prehľadu bude ľahko čitateľné, ktoré cesty v Marianke sú obecné 
– miestne a ktoré sú účelové - súkromné a teda v starostlivosti a údržbe iných 
subjektov (vrátane znášania nákladov na prevádzku  verejného osvetlenia a zimnej 
údržby) ako aj to, či sú alebo nie sú riadne skolaudované .... ( Tálky , Púpavova). 
Každá cesta tak bude mať jasne definovaného „pána“. Podľa oficiálnej výmery 
miestnych komunikácií  vyplývajúcej z pasportu získavajú obce aj pomernú výšku 
dotácie na ich obnovu a údržbu. Pre zorientovanie nezorientovaných upozorňujeme, 
že vlastníkom cesty nie je ten kto vlastní pozemok pod cestou, ale výhradne len ten, 
v mene koho bola cesta ako samostatná stavba  skolaudovaná!  
Ďalším plánovaným krokom bude obnova dopravného značenia miestnych ko-
munikácií  v súlade s dopravnou štúdiou obce a vodorovného značenia – prvých 
prechodov pre chodcov na Karpatskej ulici v Marianke. 

Mapu miestnych komunikácií nájdete na ďalšej dvojstrane ...

Marianske  
cyKLoTrASy
V priebehu tohto leta by sme mali zavŕšiť 
aj projekt výstavby Marianskych cyklo-
trás. Tento projekt bol inšpirovaný tým, 
že i keď Marianka leží na úpätí Malých 
Karpát, okrem jednej oficiálnej cyklotra-
sy cez Marianku  ( do Stupavy ) žiadne 
iné cyklotrasy cez Marianku neviedli. 
V prvom kole bolo potrebné zabezpe-
čiť administratívne podklady, súhlasy 
všetkých dotknutých vlastníkov lesov, 
a následne právoplatné rozhodnutie 
obvodného úradu životného prostredia  
Malacky na výstavbu cyklotrás. V ďalšom 
kole bola vytvorená mapa piatich Marian-
skych okruhov začínajúcich a končiacich 
v Marianke. Mapa je umiestnená na 
Námestí 4 apríla. V poslednej fáze bude 
v spolupráci so slovenským cykloklubom 
Piešťany  zhotovené štandartné cyklistic-
ké značenie  ako aj špeciálne značenie 
Marianskych okruhov vo forme 140 ple-
chových cyklosmeroviek umiestnených 
na všetkých križovatkách cyklochodníkov 
v blízkom okolí. Za masívnu pomoc 
a podporu ďakujeme Mirovi Kováčo-
vi a Lubošovi Hrčkovi. Tento projekt 
finančne podporil aj Bratislavský samo-
správny kraj, za čo tiež ďakujeme.
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Splašková kanalizácia  Marianka
Vo februári tohto roka  bol projekt výstavby obecnej splaškovej kanalizácie znovu vrátený  Ministerstvom životného prostredia SR do nového verejného 
obstarávania. Obec Marianka z toho dôvodu ukončila zmluvný vzťah s doterajším poskytovateľom služieb verejného obstarávania  a vysúťažila nového 
dodávateľa týchto služieb spoločnosť  AD Consult, a.s.. Svoje ponuky predložilo 9 uchádzačov. Predpokladaný termín ukončenia tohto kola obstaráva-
nia by mal byť v septembri 2013. V tejto súvislosti oslovujeme aj obyvateľov ktorí uhradili zálohu na kanalizačné prípojky s predlžením lehoty na vráte-
nie takto poskytnutých záloh do konca októbra 2013. Napriek opakovaným neúspechom s veľkou kanalizáciu sa nám v apríli tohto roku podarilo získať 
dotáciu z Enviromentálneho fondu vo výške 100 000 EUR na výstavbu kanalizácie na Bystrickej ulici. Obstarávanie na dodávateľa stavby kanalizácie na 
Bystrickej ulici je úspešne ukončené, zmluva s dodávateľom stavby, ktorej celková výška investície je 122 000 Eur so spoločnosťou STAVEKO NITRA 
je už uzatvorená. Stavba kanalizácie na Bystrickej má byť ukončená do 31.12.2013. Úspešnosť projektu ďalej závisí od obyvateľov Bystrickej ulice a ich 
ochote znášať náklady na kanalizačné prípojky, ktoré nemohli byť predmetom dotácie.  

Nakoľko od pôvodného zámeru vybudovať nový 
spoločenský dom a tým nahradiť chátrajúcu 
sálu v bývalej starej škole sme sa posunuli 
bližšie k vyššiemu cieľu: mať v centre obce aj  
funkčnú lekáreň a ambulanciu lekára, prilie-
havejším názvom v súčasnosti budovaného 
objektu je  Polyfunkčné centrum. V súčasnosti 
obec Marianka disponuje listom vlastníctva 
k rozostavanej stavbe na ktorom je v prospech 
obce Marianka už zapísaných 7 nebytových 
priestorov o celkovej výmere podlahovej plochy 
534m2 vrátane priestoru lekárne, ambulancie 
lekára, spoločenskej sály, knižnice, skladových 
priestorov, kuchyne a bankomatu. Obec Ma-
rianka zverejnila výzvu na predloženie ponuky 
na prenájom jednotlivých priestorov na účel 
prevádzkovania lekárne a ambulancie lekára. 
V 4Q tohto roku by mal byť objekt skolau-
dovaný a daný do prevádzky. V súčasnosti je 
zmluvným partnerom obce pri výstavbe Poly-
funkčného centra stavebná spoločnosť JASES, 
s.r.o. ktorá prevzala práva a povinnosti voči obci 
od pána Milana Polakoviča, ktorý bol spolu 
s obcou iniciátorom tohto odvážneho projektu.

Obec Marianka vyhlasuje:
VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ
na dlhodobý prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve obce Marianka, nachádzajúcich 
sa na prízemí rozostavanej stavby POLY-
FUNKČNÉHO CENTRA v centre Marianky, 
na Školskej ulici, zapísanej na liste vlastníctva 
č. 2469 vedenom správou katastra Malacky.
V Marianke je v súčasnosti cca 900 obýva-
ných rodinných domov a cca 100 rozostavaných stavieb rodinných 
domov. Napriek 1 500 oficiálne evidovaným obyvateľom s trvalým 
pobytom v Marianke v súčasnosti býva cca 3 000 obyvateľov. Do-
končenie stavby Polyfunkčného centra je plánované na 4. Q 2013.
■ Nebytový priestor č. - 1 – Lekáreň , na prízemí objektu o vý-
mere podlahovej plochy 109,76 m2, pozostávajúci z 2 miestností, 
jednej o výmere 88,10 m2 a druhej o výmere 20 m2. Príslušenstvo 
nebytového priestoru tvorí WC o veľkosti 1,66 m2. Nebytový pries-
tor má samostatný vchod (v priloženom nákrese označenom ako: 
1.01, 1.02, 1.03)

■ Nebytový priestor č. - 2 – Ambulan-
cia, na prízemí objektu o výmere podlaho-
vej plochy 49,54 m2, pozostávajúci  
z 2 miestností, jednej o veľkosti 24,55 m2 
a druhej o veľkosti 21,83 m2. Príslušenstvo 
nebytového priestoru tvorí WC o veľkos-
ti 1,58 m2 a   WC o veľkosti 1,58 m2.  
Nebytový priestor má samostatný vchod. 
(v priloženom nákrese označenom ako: 
1.04, 1.05, 1.06, 1.07).

Prenájom oboch nebytových priestorov  
č. 1 a č. 2 je účelovo viazaný na poskytova-
nie lekárenských služieb v priestore  
č. 1 a na poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti (všeobecný lekár)  v priestore  
č. 2. Nájom každého z nebytových priesto-
rov bude samostatný.

■ Nebytový priestor č. - 3 – Bankomat, 
na prízemí objektu o výmere podlahovej 
plochy 3,77 m2. Prenájom nebytového 
priestoru č. 3 je účelovo viazaný na po-
skytovanie bankových služieb formou 
umiestnenia bankomatu. V obci Marianka 
sa v súčasnosti žiaden bankomat nenachá-
dza. V súvislosti s umiestnením bankomatu 
má obec Marianka záujem zabezpečiť 
prostredníctvom záujemcu aj platobný ter-
minál pre účely obecného úradu (v prilože-
nom nákrese označenom ako: 1.17).

Záujemcovia v lehote do 31.08.2013 
predložia obci Marianka ponuku, 

ktorej súčasťou bude:
■ Záujemcom podpísaný návrh zmluvy o budúcej zmluve o nájme 

nebytového priestoru s návrhom ceny nájmu (bez energií a slu-
žieb) za kalendárny mesiac.

■ Referencie týkajúce sa podnikateľskej činnosti záujemcu v oblasti 
určeného účelu nájmu nebytových priestorov a stručný podnika-
teľský zámer záujemcu.

■ Doklady preukazujúce oprávnenie záujemcu vykonávať činnosť 
v súlade s účelom nájmu príslušného nebytového priestoru.

SpoločenSký dom alebo  
polyfunkčné centrum marianka  
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Tento pojem je pre mnohých obyvateľov obce 
skoro neznámy, majú pocit že sa ich netýka. 
Pri tomto pojme hovoríme však o obyvateľoch 
Lipovej, Agátovej, Topoľovej, Jelšovej, Čerešňovej, 
obyvateľoch Štúrovej a Budovateľskej ulice. To 
sú ulice, ktorých únosnosť  a funkčnosť priamo 
ohrozuje v minulosti schválená výstavba vyše sto 
rodinných domov v lokalitách Tálky, Kraciny a Lúky 
bez predchádzajúceho vybudovania prístupovej 
komunikácie. Južná cesta je riešením toho, aby 
nedošlo k neprimeranému zaťaženiu, ničeniu 
ciest v centre obce na Štúrovej a Budovateľskej 
ulici, alebo po jednoduchom vybudovaní plánova-
ných premostení cez Mariansky potok zaťaženiu 
vyššie uvedených „ukľudnených“ komunikácií 
na Spodkoch. Vízia spraviť z Lipovej, Agátovej, 
Topoľovej, Jelšovej, alebo Čerešňovej prejazdné 
komunikácie na Lúky a ďalej na Tálky, už dokonca 
bola raz nahlas vyslovená. Treba ju preto rázne 
odmietnut a trvať na jedinom rozumnom riešení 
– dobudovaní Južnej cesty! Ako dopadla Štúrova 
ulica po zahájení výstavby v lokalite Tálky je tiež 
veľmi dobre známe. Povoliť tak rozsiahlu výstavbu 
v Marianke s vedomím existencie jediného prístu-
pu len cez dve úzke a staré cesty, ktoré sú pritom  
v centre obce a husto obývané, bola jednoducho 
hlúposť, za ktorú mnohí dlhé roky ťažko platíme – 
zničeným životným prostredím až ohrozením našej 
bezpečnosti! Tak, ako  komunikácie na Spodkoch 
sú a budú kategorizované ako ukľudnené, s obme- 
dzeným vstupom nákladných motorových vozidiel 
aj Budovateľská a Štúrova ulica po rekonštrukcii 
bude slúžiť výhradne ako obslužná komunikácia 
pre jej obyvateľov s obmedzeným prístupom 
nákladných vozidiel a nie ako tranzitná cesta pre 
nákladné autá a stavebné mechanizmy na Tálkoch 
a Kracinách.    
Vzhľadom na uvedené, je za súčasného stavu 
záujem vybudovať Južnú cestu ako alternatívny 
prístup do obce prioritným záujmom väčšiny 
obyvateľov obce, je to tiež zámer dlhodobo 
zakotvený v územnom pláne Marianky. Doposiaľ 
veľkou prekážkou tohto projektu bola neexistencia 
dohody o majetkoprávnom vysporiadaní pozemku 
pod plánovanou cestou vo vlastníctve Rímsko-
katolíckej cirkvi. Po niekoľkoročných rokovaniach 
možno konštatovať, že obec a cirkev našli spôsob 
vzájomného vyporiadania. Za umožnenie a ne-
bránenie vo výstavbe južnej cesty zo strany RKC 
sa obec Marianka zaviazala vybudovať odstavné 
parkovisko na Karpatskej ulici nad údolím a najmä 
sa zaviazala že vyvinie maximálne úsilie a finančnú 
podporu na obnovu Marianskeho údolia a jeho do-
pravnú obchádzku. Napriek tomu, že táto dohoda 
nie je ešte oficiálne potvrdená na papieri, (slovo 
bolo dané) z oboch strán účastníkov tejto dohody 
možno hovoriť o veľkom úspechu a pokroku pre 
Marianku. Touto cestou chceme zástupcom RKC 
vysloviť úprimné Ďakujeme! 

JUDr. Radovan Jurika
starosta

Južná cesta Mariánska  
SPLAŠKOTÉKA  

Marianka zďaleka nie je jediná obec na Slo-
vensku, kde sa splaškové vody často lejú 
kade-tade. Niekedy je to naozaj prejav zúfal-
stva, keď je napríklad žumpa plná, fekálny 
voz príde najskôr o týždeň a navyše ani pe-
ňazí nie je nazvyš. Niekto má zase žumpu 
príliš ďaleko od cesty a hadice od fekálneho 
vozidla nedočiahnu, tak je jednoduchšie ob-
sah žumpy vyčerpať za tmy na ulicu, do blíz-
keho potoka či do záhrady. Niekedy ide 
o nechcené dedičstvo z nedávnej minulosti, 
kedy nebol problém splaškové vody z domu 
nasmerovať priamo do potoka – podaktorí 
starší obyvatelia napríklad z Potočnej ulice 
o tom určite vedia svoje. A aj keď sa niekto 
rozhodol (či ešte len rozhodne) pre čističku 
odpadových vôd a pre ulicu, kde býva, je už 
naprojektovaná kanalizácia, tak sa žiadneho 
povolenia na úradoch nedovolá. To spravi-
dla znamená ďalšie roky čakať, improvizo-
vať, či napríklad nemôcť skolaudovať (a tým 
ani poistiť) už dokončený dom.

Za týchto okolností sa niet čo čudovať, keď 
spravidla na tých istých miestach v Marian-
ke prechádzame cez „fekálne zóny“, kde 
len anonymný zápach prezrádza, že si práve 
niekto niečo vyriešil...

V každom prípade, dopracovať sa ku kana-
lizačnej prípojke vo všeobecnosti znamená 
značnú úľavu. Avšak privedením kanali-
začnej prípojky na našu parcelu sa problém 
nekončí. Ak máme splaškové vody z domu 
vedené do žumpy, treba ich presmerovať 
do prípojky, čo býva komplikované. Času 
dosť, kým sa k tomu dostaneme, pomôže-
me si ponorným čerpadlom a hadicou. Veď 
čo sa môže stať, stočné si platíme a čo do 
žumpy natečie, to sa z nej do kanalizácie 
prečerpá. Navyše, môžeme pomôcť aj 
susedovi, ktorý prípojku nemá, stočné si 
neplatí, ale žumpu má stále plnú - veď kto 
na to kedy príde...
Omyl!
V prvom rade treba vedieť, že „čerstvé“ od-
padové vody z domácnosti a „odležaný“ 
obsah žumpy nie je jedno a to isté. V žumpe 
prebieha intenzívny anaeróbny rozklad, 
sprevádzaný tvorbou páchnúcich a horľa-
vých plynov. Z uvedeného dôvodu je obsah 
žúmp v zmysle Zoznamu II prílohy č.1 vod-
ného zákona (č.364/2004 Z.z.) považova-
ný za škodlivú látku (nebezpečný odpad) a 
platia pre ňu ustanovenia §39 tohto zákona. 
Preto vo všeobecnost nie je dovolené vy-
púšťanie obsahu žúmp nielen do potoka, 
záhrady či na cestu, ale ani do verejnej ka-
nalizácie. 

Pokiaľ nie sme ochotní či schopní túto sku-
točnosť rešpektovať, treba vedieť, že prí-
padné zistenie takéhoto vypúšťania (napr. 
na základe podnetu od občanov) sa rieši 

ako priestupok, z ktorého vyplývajú aj nále-
žité finančné sankcie, prípadne aj vypove-
danie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd. 
Taktiež treba vedieť, že vypúšťanie obsahu 
žumpy do kanalizácie je sprevádzané inten-
zívnym zápachom, ktorý môže cez potrubia 
prerážať až do obytných priestorov okoli-
tých domov. Je to teda aj vec susedskej 
ohľaduplnosti a slušnosti ako takej. Väčši-
nou sa síce zdroj zápachu nedá jedno-
značne určiť, ale na toto by sme sa naozaj 
spoliehať nemali. Človek nikdy nevie, kedy 
a komu dôjde trpezlivosť a čo všetko je kto 
schopný v návale spravodlivého rozhorče-
nia podniknúť...   

Vo všeobecnosti do verejnej kanalizácie nie 
je možné vypúšťať ani vyčistené odpadové 
vody z domových čistiarní odpadových vôd, 
rovnako ako dažďové vody zo striech 
a chodníkov. To aby odvádzané splašky ne-
boli narieďované a aby sa neznižovala účin-
nosť ich bioogického čistenia. Do kanalizá-
cie nepatria ani zvyšky potravín, aj keď 
kanálové hlodavce by to veľmi uvítali. U 
olejov, agresívnych chemikálii a kadejakých 
jedov by súdny človek mal aj bez znalosti 
predpisov už akosi intuitívne vycítiť, že do 
kanála nie. Handry a obzvlášť vlhčené utier-
ky, ktoré sa v kanáloch vysjkytujú dosť hoj-
ne, zase môžu spôsobovať poruchy prečer-
pávacích staníc - v Marianke je prečer- 
pávačka napríklad v Panskom lese a taktiež 
pri príjazdovej ceste na začiatku obce. Ne-
zriedka sa totiž stáva, že prečerpávacie čer-
padlo sa napriek špeciálnemu rezaciemu 
vybaveniu jednoducho upchá a pokiaľ pre-
čerpávačka nie je vybavená bezdrôtovou 
signalizáciou poruchy, tak si problém všim-
neme, až keď sa splašky lejú vrchom.  

Napokon, všetko dôležité, čo sa týka vy-
púšťania splaškových vôd do kanalizácie, 
býva spravidla zhrnuté obchodných podm-
ienkach pre odvádzanie odpadových vôd. 
Oplatí sa ich čítať a hlavne dodržiavať - keď 
už pre nič iné, tak aspoň pre férový prístup 
ku zmluvnému partnerovi. Rovnako sa opla-
tí odkladať si potvrdenia o zaplatení vývozu 
žumpy. Treba povedať, že pravidelný vývoz 
žúmp je zrejme najdrahšou alternatívou, ako 
sa zbavovať splaškov, pretože okrem stoč-
ného platíme aj dopravu. Avšak iné ako le-
gálne spôsoby nás môžu výsť oveľa drahšie 
- požiadavky zo strany štátnej správy sa 
z roka na rok sprísňujú, čo v neposlednom 
rade súvisí aj s našim členstvom v EÚ. 

Je to teda len otázka času, kedy týmto na-
ším „fekálnym radovánkam“ nastane defi-
nitívny koniec. Dôležité je, aby sme si dovte-
dy tento čas navzájom neznepríjemňovali. 

Peter Vyskočil
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Blatový 
Mariatálfest, 
alebo mľaskanica 
na Štúrovej ulici

 
Pred dvoma rokmi sa v Bratislave konal blatový festival 
(MudFest), vraj po prvý krát na Slovensku a údajne aj v Eu-
rópe. Organizátori ho popisovali, ako jedinečné podujatie 
plné adrenalínu, blata, hudby a krásnych žien, na ktorom 
nemali chýbať gladiátorske zápasy v bahne, blatový volley-
ball, skinboarding, kĺzačky pre nafukovacie kolesá a kade-
čo iné.  
Tento rok má Marianka jedinečnú príležitosť zviditeľniť sa 
podobným spôsobom – na Štúrovej ulici je už všetko pri-
pravené! A ak náhodou pár dní nezaprší, stačí ulicu len 
trochu popolievať hadicou. Blatový Mariatálfest, či medzi-
národne „Mariatal MudFest 2013“ - to ešte svet určite 
nevidel! Novinkou by boli špeciálne disciplíny, ako beh žien 
v lodičkách na 100 m blata, „mud-rallye“ dôchodcov a vo-
zíčkárov, či blatová vychádzka detí z materských škôl – tu 
by sa hodnotil umelecký dojem a množstvo blata, nalepe-
ného na deťoch. Stačí vytýčenie ideálnej blatovej trasy, 
trochu osvety, nejaké to ozvučenie cez miestny rozhlas 
a zopár zablatených stánkov – a je to! 
Prekaziť by to mohli snáď iba dodávatelia stavby, a to tým, 
že by zhovievavo doviezli zopár širších dosák a vyskladali 
by provizórnu lávku po celej dĺžke ulice. To by bolo gesto! 
Konečne by tu niekto len tak popri svojej práci bral ohľad 
na obyčajných ľudí! To by bol však na záhorácke pomery 
privysoký konfort a určite aj náklady navyše. Veď keď sa to 
všetko skončí, bude Štúrová ulica určite najluxusnejšou 
ulicou v starej Marianke, tak čo by sme ešte nechceli? To 
určite stojí za to zablatené šatstvo a zničené topánky. Len 
aby si dovtedy nikto nezlomil nohu, alebo nerozrazil čelo - 
príležitostí je tu naozaj dosť. 

Určite sa každý obyvateľ Štúrovej ulice teší na ukončenie prác, a hlavne na ich výsledok. Určite nám potom budú podaktorí z iných ulíc trochu aj 
závidieť. Teraz však rozhodne nie je dôvod na radosť, či závisť. Tým viac, že nikto nevie, či to celé potrvá ešte dva týždne, alebo päť mesiacov. Tým 
viac by potešilo, keby niekto z kompetentných dal aspoň maličkým, ale viditeľným  gestom najavo, že áno, ľudkovia, máte to tu naozaj ťažké, ale 
nebojte sa, pomôžeme vám, ako budeme vedieť, len to ešte vydržte!  
Vydržíme. S gestom, alebo bez neho. Vydržíme, lebo musíme. Akurát to maličké spríjemnenie by určite potešilo a nenechalo by človeka na pochy-
bách, že ide nielen o obec, ale aj o ľudí.   
   Peter Vyskočil

Takmer štyridsať percent Slovákov trpí určitou formou alergie a obyvate-
lia Marianky bohužiaľ nie sú v tomto ohľade žiadnou výnimkou. Medzi 
alergiami, ktoré mnohých z nás každý rok so železnou pravidelnosťou 
sužujú má dominantné postavenie práve alergia spôsobovaná peľom. 
Ten je tvorený mikroskopickými zrnkami samčieho semena kvitnúcich 
kvetov a už desať takýchto zrniek v kubickom metri vzduchu u citlivých 
ľudí dokáže vyvolať prudkú a nepríjemnú alergickú reakciu. Najväčším 
zdrojom tohto peľu sú práve buriny, trávy a kry, ktoré začiatkom leta za-
čínajú bujnieť na nepokosených nehnuteľnostiach niektorých našich 
susedov, pravdepodobne najmä takých, ktorí alergiami na peľ netrpia. 
Avšak alergici žijúci v našej obci by určite vedeli veľmi dlho rozprávať o 
tom, ako im toto nádherné obdobie roka strpčuje práve ľahostajnosť 
alebo dokonca arogancia takýchto ľudí.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je práve starostlivosť o 
všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, s čím úzko súvisí 

tiež ochrana zdravých životných podmienok a zdravého spôsobu života 
a práce svojich obyvateľov. Tým z nás, pre ktorých nie je kosenie a údrž-
ba svojich pozemkov samozrejmosťou obec Marianka pripomína Všeo-
becne záväzné nariadenie číslo 3/2011, ktoré vlastníkom nehnuteľností 
ukladá povinnosť odstraňovať burinu a invázne druhy rastlín počas celé-
ho vegetačného obdobia. Preto opätovne zdôrazňujeme všetkým, kto-
rých sa táto nie len zákonná, ale aj morálna povinnosť týka, aby pokosili 
svoje parcely, odstránili z nich burinu a udržiavali ich v takom stave, aby 
boli dobrou vizitkou nie len pre nich, ale aj pre celú našu obec.

Voči všetkým, ktorým je ukradnutá meter vysoká burina na ich pozem-
koch, a rovnako tak naše alergie, premnožené hlodavce, obecné nariade-
nia a celkový bezútešný vzhľad našej obce, bude obec Marianka postu-
povať v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Adam Windisch

Peľová sezóna je v plnom prúde - stavy burín je potrebné regulovať!
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Autor knihy, Mgr. Peter Ondrus, Spolok 
pre montánny výskum, na 204 stranách 
textom a 163 farebnými fotografiami 
približuje atmosféru, históriu a pamiatky 
bývalej banskej činnosti vykonávanej  
v pohorí Malých Karpát od Bratislavy na 
juhu až po Smolenice na severe. Kniha 
súčasne predstavuje Malé Karpaty ako 
významnú mineralogickú lokalitu sveto-
vého významu. Vzácne minerály z oblasti 
Pezinka a Perneku, kermezit, schafarzikit, 
brandholzit a ďalšie sú ozdobou mineralo-
gických zbierok doma a v zahraničí. 

Malé Karpaty, ktoré poznáme ako oblasť 
bohatú na zaujímavé a pekné miesta, ukrývajú 
v údoliach, horách a lesoch desiatky štôlní, 
šácht a baní. Aby sme sa o nich dozvedeli viac, 
zisťovali sme informácie, hľadali a navštevovali 
lokality, či tam zostalo niečo z toho aj zacho-
vané. A hoci Malé Karpaty nie sú tak veľmi 
známe tým, že sa tu ťažili rudy, ako v Banská 
Štiavnica, Kremnica, Pukanec, Gelnica a ďalšie 
známe lokality, aj tu sa nachádza množstvo 
starých baní a ešte do nedávnej doby tu boli 
aj činné bane, kde sa ťažilo. Na začiatku, čo 
bolo pred viac ako 700 rokmi, tu baníci hľadali 
v potokoch zlato, potom ho ťažili v lesoch, 
kde vystupovali zlaté žily, kopali jamy, otvárali 
štôlne, razili šachty. Okrem zlata sa tu ťažil 
pyrit a antimonit a našli sa ďalšie výskyty rúd 
a nerastov. Zaujímavé sú informácie o histórii 
baníctva, koľko baníkov tu pracovalo, kde všade 
sa pokúšali nájsť rudy, koľko námahy museli 
vynaložiť a či boli úspešní alebo naopak nič 
nedokázali zarobiť a museli bane opustiť. Ne-
skôr, hlavne po 2. svetovej vojne, sa pri Pezinku 
pokračovalo v ťažbe antimonitu,  ktorá bola 
ukončená v roku 1992. 

Bane už v minulosti boli uzavreté, tie staršie sú 
opustené už dlhé desiatky až stovky rokov. V  
knihe sú zdokumentované pozostatky banských 
diel a pamiatok, ktoré s baníctvom súvisia. 

Prevažná väčšina banských diel je dnes úplne 
neprístupná a časom pomaly zanikajú, čo je v 
knihe opísané tak, že príroda si postupne berie 
naspäť cesty, ktorými sa baníci snažili svojou 
ťažkou prácou vydolovať spod zeme prírodné 
poklady. Všetci vieme, že práca baníkov v 
podzemí hlavne v minulosti bola veľmi ťažká, 
kopali bane, nevedeli čo ich pod čaká pod 
zemou v takých ťažkých podmienkach, kde ich 
zatápala voda, bolo veľa prachu a ťažko dýcha-
teľný vzduch. A tak, aby sa nezabudlo na to, 
ako tu baníci v minulosti pracovali a aké diela 
svojou činnosťou vytvorili, vznikla aj táto kniha. 
Skúmaním banských diel máme tiež možnosť 
dozvedieť sa viac o geológii Malých Karpát a 
tým aj Slovenska, lebo bane sú také prieskum-
né chodby dovnútra Malých Karpát, dozvedáme 
sa, aké minerály sa tu nachádzajú, aké horniny, 
zlomy – teda z čoho sú zložené Malé Karpaty, 
aký bol ich vývoj až stovky miliónov rokov do-
zadu. Preto v knihe je opísaná aj geológia, ale 
napríklad aj zemetrasenia, ktoré sa tu vyskytujú, 
ďalej tiež kameňolomy, kde sa ťažia rôzne typy 
hornín a podobne. Na základe dostupných 
informácií z kníh, geologických prieskumov, 
historických máp a podľa toho, čo je možné 
vidieť na jednotlivých miestach, kde boli bane, 
ponúkame tomu, kto sa chce o tomto pohorí 
dozvedieť niečo viac, pohľad do vnútra Malých 
Karpát cez banské diela, ktoré tu baníci vytvorili 
v dávnej alebo aj nedávnej minulosti. 

Uvedenie knihy sa konalo v popoludňajších 
hodinách 1. mája 2013 pri kaplnke sv. Barbory 
v Panskom lese. Miesto predstavenia knihy 
a jej symbolické uvedenie do života nebolo 
zvolené náhodne. Veď Marianka je známa tým, 
že ako na jedinom mieste na Slovensku tu bola 
pred približne 150 rokmi rozsiahla povrchová 
a podzemná ťažba mariatálskej bridlice. Tento 
jedinečný typ bridlice, ktorý sa nevyskytuje 
nikde inde na Slovensku a ekvivalenty má až v 
západnej Európe slúžil na priemyselnú výrobu 
bridlicovej strešnej krytiny, tabúľ na dlažby, 

schody, stoly a hlavne na výrobu svetoznámych 
bridlicových školských písacích tabuliek z Ma-
rianky. Práve symbolická kaplnka sv. Barbory, 
patrónky baníkov, je pripomenutím, že v tejto 
oblasti baníci pracovali a banícka tradícia tu 
má hlboké korene. Pre informáciu uvádzame, 
že Marianke a jej baníckej histórii je v knihe 
venovaných 11 (!) strán a nielen už známej 
lokalite „šifrová jama“, ale aj „Bridlicovej štôlni 
v Marianskom údolí“.
Publikáciu odporúčame všetkým záujemcom 
o montánnu históriu, spoznáte Malé Karpaty 
nielen ako vyhľadávanú turistickú lokalitu, ale 
aj ako pohorie, kde sa v minulosti vykonávala 
intenzívna a významná banícka činnosť. 
Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť v Maria- 
tálskych lahôdkach a potravinách p. Maria 
Bubniča, Školská ul. Cena: 10 eur.

Jozef Kráľ, 
výkonný tajomník Spolku Permon Marianka,  

www.marianka.eu
Mgr. Peter Ondrus, 

Spolok pre montánny výskum,  
www.montanistika.sk

Prvá knižná publikácia o baníctve v Malých Karpatoch,  
ale aj o baníckej histórii našej obce...

Mladý geografi z celého Slovenska navštívili Marianku
Sväté údolie v Marianke bolo jednou zo zastávok odbornej terénnej exkurzie, ktorá sa uskutočnila dňa 10. mája 2013. Exkurzia bola určená pre 
vyše 50 účastníkov celoštátneho kola 41. ročníka Geografickej olympiády kategórií E, F, G, predovšetkým žiakov základných škôl a osemročných 
gymnázií z celého Slovenska – víťazov krajských kôl uvedenej súťaže. Odborný výklad o obci Marianka a jej pútnickej histórii pred Kaplnkou 
Svätej studne podala Mgr. Gabriela Nováková PhD. z Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského. S históriou ťažby a spracovania bridlice 
v Marianke oboznámil účastníkov RNDr. Roman Lehotský, člen Spolku Per-
mon Marianka. Po prehliadke vstupnej časti Bridlicovej bane v údolí si mali 
účastníci možnosť pozrieť ukážku štiepania marianskej bridlice na tenké 
doštičky, z ktorých sa tu v minulosti vyrábali hlavne písacie tabuľky  
a strešná krytina. Organizátorom celoštátneho kola Geografickej olympiády 
bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava. Víťazi celoštátneho 
kola sa v júli tohto roka zúčastnia medzinárodného kola v ruskom  
Petrohrade.                                                                     Roman Lehotský

autor fotografie: Ivan Paška
Ukážka štiepateľnosti bridlice pred Bridlicovou štôlňou v Marianskom 
údolí ▼
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Už viacero rokov sídli v areáli bývalého družstva 
vľavo pri vjazde do obce Jazdecký klub Marian-
ka. V posledných troch rokoch sa začal inten-
zívnejšie rozvíjať, pribudli nové šatne a rekon-
štruovali sme stajne. Dnes sa jazdeckému 
športu v Marianke venuje do 30 jazdcov s 25 
koňmi.

Šport:
Jazdenie na 
koni je voľno-
časová akti-
vita v prírode 
a spojená s 
ušľachtilými 
zvieratami – 
koňmi. Venu-
jeme sa hlavne disciplíne ktorá sa volá „Vytrva-
losť“ a sú to vlastne vychádzky do prírody na 
koni, čo v sebe spojuje relax v prírode vo dvoji-
ci človek a kôň, s aktívnym pohybom.  Lesy 
Malých Karpát v okolí Marianky poskytujú k 
tomu ideálne prostredie. V športovej verzii sa 
už neprechádzame, ale voľnou prírodou beží 
kôň s jazdcom priemernou rýchlosťou až do 
20km/hod a prebehne od 40 až po 160km za 
deň. Takéto výkony sú už náročné pre koňa i 
jazdca ale správny tréning prináša ovocie. Naj-
úspešnejšia juniorská jazdkyňa na Slovensku 
za rok 2012 je Hanka Benediktová z nášho 
klubu, z Marianky. Spolu so svojím arabským 
valachom Elpas sa zúčastnili aj Majstrovstiev 
Európy a pre tento rok, ak bude kôň zdravý, 
majú namierené aj na majstrovstvá sveta do 
Francúzska.

Tieto športové úspechy si všimli aj organizátori 
prestížnych medzinárodných jazdeckých pre-
tekov East European Endurance Ride a tak 
plánujeme v budúcnosti privítať jednu etapu 
preteku aj v našom areáli v Marianke. Pretek 
privedie do Marianky svetovú špičku tohto 
športu z Francúzka, Nemecka,Talianska, Rak-
úska, Čiech a hlavne arabských krajín, Kataru a 
Saudskej Arábie s početným doprovodom. V 
Arábii je vytrvalosť a kone športom číslo jedna, 
ďaleko pred futbalom. Ako taký pretek vyzerá, 
si môžete pozrieť na Webe:  http://2013.
enduranceride.eu/index.php/en/  

Voľný čas 
– rekreácia, práca s deťmi:
Ale nie len výkonnostným športom žije klub. 
Väčšinu času sa venujeme práve rekreačnému 
jazdeniu, škole jazdy na koňoch, vozeniu detí a 
rekreačným vychádzkam do prírody. Máme aj 
záprahy a kočiar na slávnostné príležitosti. Via-
cero majiteľov koní má u nás svojho koňa us-
tajneného aj keď sa venujú iným disciplínam, 
napríklad westernovému jazdeniu. V lete poria-
dame denné tábory pre deti, s našimi koňmi. 
Tie sa stali veľmi obľúbené a už teraz sú pre 

toto leto plne obsadené.
Za týmito aktivitami k nám chodia návštevníci 
zo širokého okolia Bratislavy a aj vy, obyvatelia 
Marianky ste u nás vítaní, ak máte záujem 
zviesť sa na koni, deti na poníkovi, ísť na vychá-
dzku,  alebo sa naučiť sa jazdiť na koni. 
Najmenšie deti u nás nájdu drobné domáce 
zvieratá, ovce, kozy, a čierne špinavé prasiatka, 
ktoré robia česť svojmu menu. Občerstvenie je 
v areáli v spolupráci s reštauráciou Staré časy, 
ktorá je hneď v susedstve.

obec, spolupráca:
Rozbieha sa aj spolupráca s obcou Marianka, 
kde vidíme viaceré možnosti rozvoja a vzá-
jomne výhodnej spolupráce pri rozvoji obce a v 
ponuke voľnočasových aktivít pre jej obyva-
teľov. Zatiaľ môžete k nám doniesť zelený od-
pad zo záhrad do kontajnera, ktorý je umiest-
nený v našom areáli.
Prevádzka jazdeckého areálu je predovšetkým 
nikdy nekončiaca, každodenná práca pri ko-
ňoch, kde  sú každé ruky vítané. Pri ďalšom 
rozvoji ponúkame záujemcom o prácu pri ko-
ňoch, ak Vám to pôjde, môže to byť aj práca 
trvalá.

Podrobnejšie a aktuálne informácie o klube 
nájdete na WEB stránke  www.jkmarianka.sk.
Ak sa k nám prídete pozrieť, vždy sa najprv pý-
tajte na správcu areálu, ktorý Vám povie, ako 
sa v areáli správať, aby ste boli v bezpečí.

Dovidenia pri koňoch, susedia!
Lukáš Benedikt

Jazdecký klub v Marianke – živá príroda na dotyk.

Marianka goes europe
Exkurzia po skvelých príkladoch kvalitnej vidieckej architektúry, prezentácie 
účastníckych obcí, zaujímavé prednášky, diskusie a spoločné hľadanie rie-
šenia problémov jednotlivých obcí – to všetko bolo náplňou prvého stret-
nutia v rámci Creative Village Conferences v rakúskej obci Zwischenwasser. 
Je to medzinárodný program, ktorý vznikol z iniciatívy združenia rakúskych 
obcí Zukunftsorte (Obce budúcnosti) a jeho cieľom je usporiadať počas 
tohto a budúceho roka postupne 5 spoločných stretnutí – workshopov, na 
ktorých sa účastníci budú postupne zaoberať témami, ktoré si tá-ktorá kon-
krétna usporiadateľská obec stanovila ako svoje prioritné oblasti, ale sa-
mozrejme sa z nich vedia inšpirovať a poučiť aj všetci ostatní účastníci. 
V Zwischenwasseri to bola téma „Stavebná kultúra a energetická efektív-
nosť“, čo bola v prostredí rakúskej spolkovej krajiny Voralrberg, ktorá má už 
dnes, pokiaľ ide o kvalitnú architektúru - či už mestskú, alebo vidiecku - 
medzinárodne veľmi silné meno, logická a jasná téma. Okrem štyroch ma-
riančanov sa tohto prvého v rade stretnutí zúčastnili zástupcovia piatich 
rakúskych obcí, jednej nemeckej, jednej slovinskej a jednej rumunskej. Boli 
tam prítomní tak starostovia, ich zástupcovia, ľudia z obecných úradov, čle-
novia obecných rád, alebo jednoducho aktívni občania jedntlivých obcí 
a bolo úžasné vidieť a počuť, čím a ako sa tieto rôznorodé obce zaoberajú, čím sa trápia, čo sa im darí, čo by chceli dosiahnuť... Aj keď pri vzájomnom 
porovnaní boli na škále problémov a tém tie naše, mariánske, ešte stále kdesi veľmi nízko pri zemi, umožnilo nám toto stretnutie cez vnímanie aktuál-
nych problémov a tém ostatných zúčastnených obcí takpovediac pohľad do budúcnosti. Teda ja aspoň dúfam, že po zvládnutí našich súčasných vý-
ziev ako cesty, kanalizácia, námestie, parkoviská a pod. sa dostaneme postupne aj k ďalším témam, takým, ktoré našu obec v kvalite života posunú 
výrazne dopredu a podporia jej výnimočnosť. Ďalšie stretnutie Creative Villages bude koncom júla v hornorakúskej obci Hintestoder - s témou „krea-
tívna ekonomika vo vidieckom prostredí“ a potom začiatkom októbra v Moosburgu pri Klagenfurte s témou „školstvo na vidieku“. Za Marianku sa 
každého z týchto stretnutí môže zúčastniť 6 ľudí, pre ktorých sú náklady na dopravu a ubytovanie hradené zo zdrojov programu. Ak máte záujem  
o bližšie informácie, navštívte www.creativevillages.eu,  alebo napíšte na  boris.hrban@konsepti.sk                                                               Boris Hrbáň
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Každý rok sa v našej obci koná akcia stavanie „MÁJE“ , 
ani tento rok to inak nebolo a spolu s Kolibou u Johana 
komisia kultúry a sociálnych vecí podporila túto akciu. 
Je to tradícia, ktorá by mala zostať zachovaná aj pre 
budúcnosť, no z roka na rok sa ťažšie hľadajú pomocní-
ci na túto činnosť. Kedysi to bola výsada regrútov, dnes 
sa tejto akcii venuje jedna partia nadšencov a p. Móza. 
V okolitých obciach túto činnosť spraví žeriav, no u nás 
sa všetko robí ručne, od kopania jamy až po osadenie 
samotnej „MÁJE“. Preto sme sa tento rok rozhodli pod-
poriť akciu  dobrou hudbou od DJ MIRA. Počasie nám 
prialo, bolo príjemne, nepršalo, čo umožnilo si zatancovať priamo na námestí. Tancovali všetky vekové kategórie od najmenších  
až po seniorov. Dobrá hudba rozprúdila krv každému kto išiel okolo. 
Jedinou nepríjemnosťou bolo, že sme blokovali príjazdovú cestu na Budovateľskú ulicu a bola chvíľkami uzavretá, no nebolo to až také  
hrozné, ale aj tak sa touto cestou ospravedlňujeme za malé omeškanie príchodu domov. 
Chcem sa poďakovať za spoluprácu pri tejto akcii všetkým, čo priložili ruku  k dielu.                                                       Edita Radačovská

Stavanie  
„MÁJE“

Jozef Németh         85 rokov
Rozália Slováková   85 rokov
Terézia Smolinská   85 rokov
Emil Ševčík   85 rokov

Mária Jánošová   80 rokov
Pavol Muranyi   80 rokov
Františka Veselá   80 rokov

Naši jubilanti 
za I. polrok 2013 
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Projekt Mariánske hudobné leto vypracovalo občianske 
zruženie Central European Forum for Music, Art and 
Culture (ďalej len  OZCEFMAC) so sídlom v Marianke. 
Je zameraný na šírenie a interpretáciu klasickej hudby 
vo forme hudobného festivalu, ako aj na ďalšie profesij-
né vzdelávanie v oblasti hudby formou medzinárodných 
majstrovských kurzov.

Východiská a odôvodnenie projektu:
K profesijnému vzdelávaniu v oblasti hudby neodmysliteľne patrí 
internacionálna  výmena. Na území Slovenskej Republiky sa však 
v súčasnosti koná iba málo podujatí, kde by mali študenti ako aj 
profesionáli z rôznych krajín možnosť aktívnej umeleckej spoluprá-
ce. Medzinárodné kurzy v zahraničí sú mnohokrát pre študentov zo 
Slovenska finančne nedostupné, a preto považujeme za dôležité, 
uskutočniť projekt, ktorý by bol dostatočne atraktívny, kvalitatívne 
na európskej úrovni a cenovo primeraný i pre našich študentov.

Prečo Marianka?
■ Marianka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku a prvé mariánske 
pútnické miesto v celom Uhorsku. Hoci dnes je veľa takých, ktorí neve-
dia o jej sláve, kedysi bola prinajmenšom rovnako slávna, ako rakúsky 
Mariazell a poľská Częstochowá. Prežila časy prvých zázrakov. Hostila 
najslávnejších panovníkov a nedohľadné rady pútnikov. Obec Marianka  
a jej okolie ponúka svojim návštevníkom nemalé množstvo atrakcií. 

■ Vo svätom údolí sa okrem iných pamiatok nachádza bývalý kláštor 
Pavlínov a chrám Narodenia Panny Márie, Bazilika Minor. Zrekonštruo-
vané priestory kláštoru disponujú dostačujúcou ubytovacou kapacitou, 
spoločenskými miestnosťami a koncertnou sálou, ktoré sú ideálne na 
ubytovanie účastníkov kurzov, vedenie kurzov ako aj na organizovanie 
koncertov. Chrám Narodenia Panny Márie, Bazilika Minor ponúka pre- 
krásny zrekonštruovaný barokový priestor pre koncerty s nezabudnuteľ- 
nou atmosférou a hlbokým umeleckým a kultúrnym zážitkom pre všetkých.
 

■ Našou ideou je vniesť do týchto priestorov kultúru a oživiť tým spolo-
čenské a umelecké dianie v okolí, zviditeľniť kultúrne bohatstvo Marian-
ky a umožniť mladým umelcom rozvíjať svoje schopnosti v inšpirujúcom 
prostredí. 

Medzinárodné majstrovské kurzy:
Cieľom Medzinárodných majstrovských kurzov je sprostredkovať štu-
dentom najvyššiu umeleckú kvalitu. Poskytovať možnosti spolupracovať 
s medzinárodne uznávanými umelcami a pedagógmi, a tým zdokonaľovať 
svoju techniku hrania, rozširovať svoje vedomosti v oblasti štýlových 
odlišností a interpretácie, ako i možnosti nadväzovať kontakty na inter-
nacionálnej úrovni. Kurzy budú vedené slovenskými ako aj zahraničnými 
renomovanými lektormi, ktorí pôsobia ako sólisti, univerzitní pedagógovia 
alebo orchestrálni hráči na internacionálnej umeleckej pôde a sú určené 
pre nástroje flauta, husle a organ. Cielovou skupinou sú študenti konzerva-
tórií a umeleckých univerzít, hudobní pedagógovia, muzikológovia, hudobní 
teoretici, mladí profesionáli, ako aj širšie publikum so záujmom o klasickú 
hudbu, umenie a kultúru, ktorí týmto dostanú príležitosti rozvinúť, zviditeľ-
niť a uplatniť svoje schopnosti.

Marcela Lechtová

Marianske hudobné leto
10. – 17. Augusta 2013

Pomaly sa končí školský rok a aj pre mlá-
dežnícky zbor pôsobiaci pri bazilike je to 
príležitosť obzrieť sa späť a zhodnotiť svoju 
činnosť. Od posledného vydania Mariatálu 
sa toho udialo dosť – začať možno vianoč-
nými sviatkami, kde zbor svojím spevom 
prispel k skrášleniu liturgie na polnočnej 
omši. Na sviatok sv Štefana sme sa tak ako 
po minulé roky zapojili do 18. ročníka Dob-
rej noviny – koledníckej akcie, ktorej výťa-
žok putuje na humanitárne projekty v Afrike. 
Tento rok sú projekty zamerané na pomoc 
postihnutým deťom v Keni, Južnom Sudáne, 
Ugande, Benine a na Madagaskare (viac info 
na www.dobranovina.sk). S koledou sme na-
vštívili 13 domov, kde sme vykoledovali cel-
kovo 349,61 eur. Budúci rok zvažujeme vy-
tvorenie viacerých koledníckych skupiniek, 
ak bude záujem vo väčšom počte domov. 
Okrem pravidelného pôsobenia na nedeľ-

ných „rodinných“ omšiach o 9:15 sme spie-
vali aj počas veľkonočných sviatkov, za zm-
ienku stoja pašie ktoré chlapci nacvičili 
na Kvetnú nedeľu. Avšak nielen v Marianke 
sme dostali možnosť si zaspievať, v marci 
sme spievali na omši v Bratislave pri príleži-
tosti 5. výročia smrti Chiary Lubichovej, za-
kladateľky hnutia Fokoláre. V máji sme zase 
účinkovali v spojenom zbore na stretnutí 
mládeže bratislavskej arcidiecézy pod ná-
zvom Cliptime, ktoré sa konalo práve u nás 
v Marianke. K hladkému priebehu akcie 
prispeli mnohí zboristi aj ako dobrovoľníci 
počas celého víkendu. Na tomto podujatí 
sme tiež nadviazali kontakt s mládežníckym 
zborom v Bernolákove, odkiaľ sme dostali 
pozvánku na vystúpenie cez posledný jú-
nový víkend. Život zboru sa však netočí len 
okolo spevu. Cez fašiangové obdobie sme 
sa vybrali na ples do bratislavského UPC. 

Na jar sme podnikli víkendovku v Žarnovici, 
v máji zase bicyklový výlet. Hrávame rôzne 
hry, či už spoločenské, alebo vonku na ihris-
ku. Špecialitou nášho zboru je tzv. prokibal 
– variant hádzanej pri ktorom sa zabavia 
všetky vekové kategórie. Veľkým darom pre 
všetky naše aktivity je nové farské pastorač-
né centrum, kde mávame nácviky v sobotu 
o 18:00. Po poslednej nedeľnej „deviatke“ 
tohto školského roka nás ešte čaká víkend 
v Bernolákove, kde vystúpime spolu s do-
mácim zborom na krátkom koncerte 30. jú- 
na o 16:00. Cez prázdniny si oddýchneme 
od spievania, no spevácku pauzu chceme 
využiť a dať dohromady spevník našich pies-
ní, aby si mohli spolu s nami na omšiach za-
spievať aj ostatní veriaci. Tešíme sa na vás 
v septembri!

Zuzana Páleníková

Čo je nové v mládežníckom zbore

 Mariansky hudobný festival a Medzinárodné majstrovské kurzy
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Ch orus Augustini zažil od počiatku roka 
pomerne rušné obdobie. Vo fašiangovom 

čase uskutočnil koncerty v obciach Záhorská Ves, 
Suchohrad a Zohor. Velmi dobrý ohlas sme získali 
v Zohore, kde sme spievali na benefičnom koncer-
te. Výťažok zbierky koncertu bude použitý na opra-
vu organu v miestnom kostole. Od popolcovej 
stredy sme nacvičovali veľkonočné liturgické spevy, vrátane pašií 
na Kvetnú nedelu a Veľký piatok. Na Kvetnú nedelu sme spievali 
pašie dokonca 2 krát. Najprv ráno vo Vysokej, no a samozrejme 
aj na domácom chóruse v Bazilike Minor v Marianke. Po Veľkej 
noci sa naša frekvencia nácvikov zdvojnásobila, pretože nás čakal 
vrchol jarnej koncertnej sezóny - vystú- 
penie Chorus Augustini na prehliadke speváckych zborov v Mod-
re 22.4.2013 v rámci festivalu „Musica Sacra über die grenzen 
2013“. Ani po tomto úspešnom koncerte tempo našich nácvikov 
neopadlo.
V nedelu 12.5.2013 sme spievali pri nedelnej sv. omši v Pruži-
ne, a po nej sme uskutočnili, krátky koncert priamo v miestnom 
kostole.
Pružina je rodisko pátra Juraja Augustína Kardoša, CCG, ktorého 
výročie tragickej smrti, sme si takýmto spôsobom pripomenuli. 
Mnohí z čitateľov nás mohli počuť 25.5.2013 na Turičnej púti 
v Mariánskom údolí. Nuž a v čase písania tohoto príspevku usi-
lovne nacvičujeme na naše „spišske turné“. V dňoch 12.6.-16.6. 
2013 nás čaká vystúpenie  
v Štrbe, Spišskej Sobote, Spišskej Kapitule, Levoči, Kežmarku 
a v Spišskej Teplici.

Chcem sa ešte vrátiť k festivalu Musica Sacra über die 
grenzen. Nášho koncertu v Marianke v decembri 2013 

sa zúčastnil aj profesor Manfred Linsbauer, zakladateľ a hlavný 
organizátor tohoto festivalu. Po skončení koncertu nám profesor 
Linsbauer vyslovil svoje uznanie a súčasne ponuku aktívne sa 
zúčastnit tohoto festivalu. Uznanie nás potešilo a verbálne sme 
potvrdili účasť. Bolo ale potrebné dodatočnou komunikáciou násť 
vhodný termín, upraviť repertoár a ďalšie nevyhnutné detaily.
Hlavnou ideou tohoto festivalu a teda aj jeho zakladateľa, profe-
sora Linsbauera bolo, aby vokálno-inštrumentále telesá, ktoré in-
terpretujú sakrálnu hudbu, sa mohli stretávať slobodne bez hraníc, 
vymieňať si skúsenosti, inšpirovať sa navzájom ale najmä aby sa 

vzájomne obdarúvali radosťou z hudby a spevu. Jedná sa pritom 
o amatérske telesá. Ich členovia sú bežne zamestnaní a interpretá-
ciu hudby nacvičujú po pracovnom čase. V čase, keď tento festival 
vznikol ešte dožívala železná opona. Naplno sa mohla idea tohto 
festivalu uskutočniť až po páde železnej opony. Nuž a Modra bola 
prvým organizátorom tohoto festivalu na Slovensku.
Festival Musica Sacra über die grenzen má aj svoju hymnu. Je ňou 
v dnešných časoch už pomerne známa pieseň Laudate omnes 
gentes …. Táto pieseň vznikla v Ekumenickej komunite bratov 
v Taize vo Francúzsku. Predpokladám, že mnohým čitateľom 
tohoto článku je známa. Spieva sa na začiatku samotného festi-
valu a potom na konci, keď ju spievaju všetky zúčastnené zbory 
spolu. V Modre sa zúčastnilo festivalu 6 zborov. Keď si ešte dnes 
spomeniem ako túto pieseň spievalo teleso o počte 100 spevá-
kov, chodia mi zimomriavky po chrbte …...... Je to pre mňa dodnes 
úžasný zážitok. 

Myslím, že sme ani sami sebe, ani našej Marianke v Modre 
hanbu neurobili. Naopak, prejavy uznania sa hrnuli zo všet-

kých strán. Teší nás to, ale zároveň je to aj záväzok do budúcnosti. 
Už teraz nás teší pozvanie na festivalový koncert v rámci Musica 
Sacra über die grenzen dňa 22.9.2013 v Petronell-Carnuntum 
v Rakúsku.  Pre tých našich priaznivcov či fanúšikov, ktorí by nás 
chceli naživo vidieť dodávam, že koncert sa uskutoční v uvedenú 
nedeľu 22.9.2013 o 16:00 vo Festsaal zámku Petronell.
Predtým nás čakajú dve nemenej dôležité vystúpenia. Koncert 
v Hainburgu 6.9.2013 a výročná púť v Marianke pri príležitosti 
sviatku Narodenia Panny Márie 8.9.2013. Máme aj iné pozvánky. 
Ale kedže sme amatérske spevácke teleso a blíži sa čas dovole-
niek ….. nie je to jednoduché plánovať vystúpenia zboru v čase 
dovoleniek. Na záver chcem poďakovať všetkým našim priazniv-
com a priateľom za podporu, nášmu zbormajstrovi, skladateľovi, 
dirigentovi Robertovi Dinušovi a nám, členom mužského spevác-
keho zboru Chorus Augustini, zaželať aby sme naďalej rozdávali 
radosť z hudby a najmä radosť hudbou.    

QUO VADIS CHORUS AUGUSTINI?
Za necelé 2 roky existencie Chorus Augustini vošiel do povedomia mnohých obyvateľov našej obce. Výročný koncert, 
ktorý sa uskutočnil dňa 16.12.2012  v Bazilike Minor, nám priniesol množstvo ohlasov. Musím povedať, bez štipky 
pýchy, že väčšina z nich bola viac ako priaznivá. Znamená to pre nás veľké povzbudenie. Nuž a takto sa dostávam 
späť k otázke, z úvodu článku. Kam sa ube-
ráš Chorus Augustini? Aké sú tvoje ďalšie 
plány? Tento článok, by chcel byť akousi 
bilanciou činnosti mužského speváckeho 
zboru Chorus Augustini za posledných  
6 mesiacov, ale nielen to. Chcel by čita-
teľov oboznámiť aj s najbližšími plánmi  
a ambíciami tohoto speváckeho telesa.
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QUO VADIS CHORUS AUGUSTINI?
LAUDATE OMNES GENTES 
hitom Spišského turné mužského 
speváckeho zboru Chorus Augustini.
Nestáva sa to často. Ale vďaka posunutiu redakčnej uzávier-
ky čísla môžem našich čitateľov a priaznivcov CHA infor-
movať o našom Spišskom turné, ktoré v predchádzajúcom 
článku je uvádzané ešte len v polohe plánov.

Nuž v stredu 12.6.2013 sme sa teda vybrali na Spiš. Šli sme 
v mierne redukovanej zostave, nakoľko traja kamaráti speváci 

v poslednej chvíli boli nútení zrušiť svoju účasť z profesionálnych 
dôvodov. Prvá zastávka bola v Tatranskej Štrbe. Hneď na začiatku sa 
nám skomplikovala cesta. Chytili sme meškanie asi 30 min. Bezná-
dejne sme nestíhali začiatok sv. Omše o 18:00 v kostole sv. Augustína 
v Tatranskej Štrbe. Keď sme ešte pred jej začiatkom telefonovali 
s miestnym pánom farárom, povzbudil nás len aby sme prišli, že 
na nás počkajú. Prišli sme „po kázni“ a hneď sme sa spevom zapojili 
do prebiehajúcej liturgie. Už samotný kostol bol fascinujúci, pretože 
má podobu akoby krytého amfiteatra. Nech mi odpustia priatelia 
architekti tento neodborný terminus technicus.
Ale je postavený v svahu a vstup doň je z vrchu. Veriaci sediaci 
v blízkosti oltára, zaregistrovali našu prítomnosť až keď sme začali 
spievať. Po sv. omši sme farskej komunite zhromaždených štrbanov 
pripravili krátky koncert. Oni nám na oplátku po koncerte pripravili 
malé občerstvenie.
V nedávnej minulosti Tatranská Štrba stavala kostol. Trvalo to 10 ro-
kov. A keď sa plánované prostriedky na výstavbu ukázali ako neposta-
čujúce, boli štrbania nútení konať ďalšie zbierky na výstavbu kostola. 
A zbierku konali aj tu v Marianke, počas mariánskych septembrových 

pútí. Stalo sa tak vďaka 
súhlasu a osobnej podpore 
nebohého pátra Augustína 
Juraja Kardoša CCG. Pri 
rozhovoroch po svätej omši, 
s vďačnosťou spomínali 
na pátra Augustína na jeho 
šlachetnosť a široké dobré 
srdce. Mnohí z Vás, možno 
si už ani nepamätáte, ste 
vaším drobným príspevkom 
pomohli štrbanom dostavať 
ich kostol. Miestny pán 
farár vdp. Alojz Chmelár 
v rozhovoroch po sv. omši 
neprestával s s vďakou pát-
rovi Augustínovi a všetkým 
dobrodincom, či už marian-
čanom alebo prichádzajú-
cim pútnikom. Možno sa to 
bude zdať nemoderné, ale 
možno by stálo za to, tieto 
priateľské vzťahy medzi 
farnosťami ďalej rozvíjať.

Ubytovanie počas nášho turné sme mali zabezpečené 
v Spišskej Sobote. Odtial sme vyrážali do dalších lokalít 

na jednodňové výlety.
Dalšou zastávkou našej cesty, vo štvrtok, bola Spišská 
Kapitula, katedrála sv. Martina, Spišský hrad a Žehra. Sa-
mozrejme na každej našej zastávke sme spievali. Nezmie-
ňujem sa o historických pamiatkach regiónu. Sú väčšine 
z Vás dostatočne známe. V mnohých kostoloch Spiša sú 
zachované pamiatky rezbárskej školy majstra Pavla z Levo-
če. O jednej pamiatke sa ale zmieniť musím. Sú to nedávno 
objavené nástenné malby v Žehre. Navyše keď ich prehliad-
ka je sprevádzana odborným kunst-historicko teologickým 
výkladom, to je proste nádhera. Aby sme tej kráse pridali 
aj my niečo, tak aj v tomto starobylom kostolíku sme si 
zaspievali při večernej sv. omši.

Piatok sme venovali Levoči. Bol to jednak chrám sv. 
Jakuba a neskor aj Bazilika minor na Mariánskej hore. 

Svetoznámy oltár majstra Pavla, je momentálne reštau-
rovaný, takže sme ho mohli vydieť len na tapete, ktorou 
je prekrytý hlavný oltár. Vôbec tento chrám aj zvonka je 
mohutne renovovaný. V súčasnosti prebieha aj oprava von-
kajších fasád a strechy.  Na spiatočnej ceste sme sa ešte 
zastavili v Spišskom Štvrtku. Väčšine čitateľov je asi známa 
„poschodová“ gotická kaplnka Zápoľských. Aj tu otestoval 
akustiku týchto sakrálnych priestorov náš spev. Po návrate 
do Spišskej Soboty a krátkom odpočinku sme ešte spievali 
na večernej sv. omši. Osobne to hodnotím tak, že tam bolo 
naše najlepšie vystúpenie. Odmenou zaň, bola prehliadka 
kostola po sv. omši, s odborným výkladom miestneho farára 
vdp. Michala Liptáka a miestneho kostolníka. Drevené 
súsošie sv. Juraja a jeho boj s drakom, ktoré dominuje 
hlavnému oltáru je tiež dielom majstra Pavla z Levoče. Ale 
sú aj ine umelecké skvosty, ktoré tam zanechal stredovek. 
Úplne jedinečný je tzv. Kulisový Boží hrob, ktorý sa zachoval 
jako jediný na Slovensku práve na tomto mieste. Anglicka 
královná pri nedávnej návšteve Slovenska konštatovala, že 
také niečo ešte nevidela. A tá už čosi vo svete videla.

▲
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Sobota bola venovaná Kežmarku a jeho dvom evanielickým 
kostolom. Najmä ten prvý, vyše 300 rokov starý artikulárny 

kostol je naozaj unikátny. Je pôvodne postavený celý z dreva, 
bez  použitia klincov. Ale naozaj zlatým klincom prehliadky bola 
prehliadka knižnice miestneho evanielického lýcea. Naozaj 
málokto vie, že obsahuje cca 150000 zväzkov, pričom najstar-
šie knižné exponáty sú z druhej polovice 15 storočia. Na záver 
návštevy Kežmarku sme ešte navštívili novopostavený kláštor 
sestier Redemptoristiek na vŕšku nad Kežmarkom. Stretnutie 
s komunitou sestier bolo velmi milé a opäť spríjemnené aj 
spoločným spevom. Po návrate do Spišskej Soboty nás čakalo 
ešte vystúpenie na jednej zo svadobných sv. omší v miestnom 
kostole.

V nedeľu, záverečný deň nášho turné, sme spievali pri 
sv. omši v Spišskej Teplici. Bolo to pre nás mimoriadne 

vystúpenie, lebo súčasťou sv. omše bolo prvé sv. prijímanie 
miestnych detí. Domnievam sa, že to bola veľmi pekná farská 
slavnosť, do ktorej sme aj my prispeli svojim spevom. Naši hos-
titelia pre nás pripravili po sv. omši stretnutie a malé pohoste-
nie, ktorého sa zúčastnil aj miestny farár ThDr. Vladimír Fajkus.

Úplne na začiatku som uviedol v nadpise článku, že hitom 
nášho turné sa stala pieseň Laudate omnes gentes. Prečo? 

Choreografia nášho prednesu tejto piesne je taká, že začína 
spievať skupina Basov, po nich sa pridáva skupina Barytónov 
a postupne skupiny Tenor 2 a Tenor 1. Bežnému poslucháčovi 
sa môže zdať, že to čo počúva je nejaké známe ale zároveň aj 
neznáme. Tajomstvo piesne odhalí až nástup skupiny Tenor 1. 

Vtedy si poslucháč uvedomi o akú pieseň ide a spontánne sa 
väčšinou pridáva k nám. Stalo sa nám tak napríklad v kláštore 
sestier redemptoristiek ale aj v Spišskej Teplici, kde sa k náš-
mu spevu pripojil aj miestny dievčenský spevokol. Je nádherné 
počuť ako počiatočný spev 3 mužských basov sa mení, košatie, 
do mohutného spevu 40 hrdiel.

Ing. Vladimír Páleník

Miesto záveru, aby informácie boli úplné,  
dovoľujem si uviesť 2 perličky.
PRVá: 
Na našej púti sme stretli množstvo dobrých a srdečných ľudí. 
Ale 2 osoby možno budete poznať. Preto ich pripomeniem. 
V Tatranskej Štrbe sme stretli ako členku miestneho farského 
spoločenstva Annu Pasiarovú. Bývalú reprezentantku Česko-
slovenska v behu na lyžiach. Reprezentovala ČSFR na 2 zim- 
ných olympijských hrách, v Innsbrucku (1976) a v Sarajeve 
(1984). Nuž a Bazilike minor na Mariánskej hore v Levoči 
sme stretli známeho saleziánskeho misionára pátra Vojtecha 
Zemana. Obe stretnutia boli veľmi milé.

DRuhá: 
Na našej púti nás sprevádzal páter Tomasz Jan Prajzendanc, 
z miestnej komunity bratov Tešieľov z Getsemani. Počas turné 
nám prezradil, že bude vymenovaný za miestneho farára. Jeho 
uvedenie do funkcie farára sa uskutočnilo pri nedeľnej večer-
nej sv. omši o 19:30. Chorus Augustini mu touto cestou, želá 
mnoho Božieho požehnania v jeho novej úlohe.
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ObnOvený kríž 
na bystrickej ul.
Možno si viacerí obyvatelia našej obce 
a pútnici všimli obnovený kríž pri rodin-
nom dome Zárišovcov na Bystrickej ul.
Dlhé desaťročia bol jeho podstavec len 
torzom pôvodného kríža, ktorý označoval 
tzv. bystrický pútnický chodník, ktorý sa 
tiahol od kaplnky Panny Márie Lurdskej 
(postavená v roku 1906, obnovená a 
posvätená v roku 2003), ktorá stojí na 
rozhraní chotárov Záhorskej Bystrice 
a Marianky, pokračoval vedľa spomína-
neho kríža na Bystrickej ul., sochy sv. 
Antona Paduánskeho na rozhraní Budo-
vateľskej a Bystrickej ul., ďalej popred 
pilier so sochou Panny Márie na Lesnej 
ul. (socha s pilierom bola reštaurovaná 
v roku 2005) a Nám. 4. apríla až do Ma-
rianskeho údolia.
Pôvodný kríž bol odhalený v rámci veľ-
kolepých osláv - slávností 900 - ročného 
jubilea sošky Mariatálskej Panny Márie, 
ktoré sa konali v Mariatáli v mesiacoch 
august – september v roku 1930. Jeho 
vzhľad nie je zatiaľ známy, nevyskytol
sa na žiadnych doposiaľ dostupných
fotografických materiáloch.

Za renováciu kríža, vykonanú v roku 2012 
vyslovujeme poďakovanie rod. Turanskej. 

FOTO:  Jozef Kráľ, Spolok Permon Marian-
ka, 18.6.2013

 V súčasnej dynamickej dobe, ktorá 
ovplyvňuje náš osobný a profesijný život, je 
dôležité pre pedagogických zamestnancov 
nestratiť odborný kontakt a poskytovať si 
vzájomnú podporu. Záleží len na nás, ako 
sa dokážeme vysporiadať s rýchle sa meni-
acimi požiadavkami spoločnosti a rodičov 
na našu prácu – prácu pedagógov.
Mnohé pedagogické prístupy v oblasti 
predškolskej výchovy sú spochybňované 
aj v súčasnej dobe. Proces vzdelávania 
a výchovy nie je jednoduchý, no po zlo-
žitých zmenách predškolská pedagogika 
opäť zaujíma náležité miesto v spoločnosti, 
spoločenskej praxi a pedagogickej teórii. 

Materská škola
▲

„Nič sa nedá urobiť dokonale. V kaž-
dom procese sa môže niečo pokaziť.“         

                 Joseph Campbell
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Škol ské príbehy... 
Pomaly sa blíži  
koniec školského 
roka. Do škôl a to  
aj do tej našej  
pribudla kniha 
rôznych zážitkov, 
poznaní, spolo- 
čenských podujatí, 
vedomostných  
súťaží či nových  
objavov.

Je to tak správne, pretože výchova a vzdelávanie 
človeka, obzvlášť v tomto veku, je rozhodujúce pre 
neho i pre prosperitu každej spoločnosti.
V našej materskej škole sa venujeme deťom ako 
jedinečným osobnostiam, vnímame dieťa ako čis-
tý, nepopísaný list papiera, ktorému sme veľkým 
vzorom.
Našu prácu neberieme ako bežné zamestnanie, 
ale ako poslanie, lebo čo sa dieťa naučí v tomto 
veku, ponesie si do ďalšieho života.
Predškolská výchova a vzdelávanie je základom 
pre úspešné a plynulé zapojenie sa dieťaťa do 
ďalšieho procesu vzdelávania. Myslím si, že sme 
v tomto smere úspešná materská škola. Napre-
dujeme v rámci možností, kapacít a ľudského po-
tenciálu. Snažíme sa o úzku spoluprácu s rodičmi, 
organizáciami pôsobiacimi v obci Marianka.
Počas školského roka máme veľa aktivít, podujatí, 
zatraktívnení edukačného procesu, pozývame  
do materskej školy divadelníkov, umelcov,  
odborníkov, organizujeme také aktivity, ktorými sa 

snažíme odlíšiť od iných materských škôl.
Nechcem veľa písať, pretože fotografie hovoria 
o tom, čo všetko sme prežili v materskej škole. 
A to nás ešte čakajú tieto akcie: divadelné pred-
stavenie pri príležitosti MDD, edukačná aktivita 
v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného 
zboru v Bratislave, odborník príde deťom poroz-
právať na tému „Regionálna výchova“, navštívime 
chemické laboratórium pod názvom „Hókus-pó-
kus“, čaká nás Škola v prírode v Oravskej Lesnej, 
výlet na hrad Červený kameň, rozlúčka s predško-
lákmi, Deň otcov, športový deň s družobnou MŠ 
z Borinky. To už sa pomaly rozlúčime so školským 
rokom a môžeme intenzívnejšie myslieť
na letné aktivity, letné dovolenky a sladký čas 
ničnerobenia.
Želám Vám, aby ste tento čas prežili v zdraví a vrá-
tili sa spokojní, oddýchnutí, usmiati, plní slnečných 
zážitkov a dojmov.

Edita Marošová
riaditelka MŠ
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Pomaly sa blíži koniec školského roka. 
Do škôl a to aj do tej našej pribudla 

kniha rôznych zážitkov, poznaní, spolo-
čenských podujatí, vedomostných súťaží 
či nových objavov.
Aj keď príbehy školičky napísali deti, na-
priek tomu sú určené širokej verejnosti. 
Sú posolstvom pre dospelých, večne 
uponáhľaných.
Svoje vyučovacie hodiny, týždne vzde-
lávania sme počas celého roka obo-
hatili akciami ako sú: literárna čajovňa 
s dielami p. Ľubomíra Feldeka, návšteva 
Britisch Council, vianočná besiedka, 
vianočné trhy, plavecký výcvik, karneval, 
návšteva rádia Expres, súťaž v prednese 
póezie a prózy ,,Hviezdoslavov Kubín“, 

literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej, 
Hokus-Pokus- prírodovedná exkurzia, 
návšteva televízie Markíza a rôzne vý-
chovné divadielka.
V rámci týždňa ,,Modrého gombíka“ 
sme vyučovacie hodiny dopĺňali o glo-
bálne témy akými sú chudoba, detská 
práca alebo dodržiavanie ľudských práv 
vo svete. Dopomohla nám k tomu aj 
beseda s Honorárnym konzulom Ugandy 
na Slovensku Andrejom Brnom, ktorý 
nám pútavo priblížil život detí v Afrike- 
Ugande. Dobrovoľne sme sa zapojili do 
zbierky ,,Pomoc deťom Ugandy“.
Naša škola pri týchto akciách vytvára 
dostatok príležitostí na vzájomnú komu-
nikáciu a zlepšovanie vzťahov s rodičmi. 

Máme pri tom mnoho možností. Rodičia 
sa mohli prísť pozrieť na svoje dieťa 
na vyučovanie a vidieť svoju ratolesť 
,,v akcií“ .
Som rada, že rôzne formy spoločných 
aktivít nám pomáhajú zbližovať sa, 
navzájom sa spoznávať, ale aj pochopiť 
úskalia vyučovacieho procesu.
        Všetko má svoj koniec, teda aj 
školský rok. Prajem Vám, aby ste si 
počas letných, spoločne strávených 
dní  priniesli domov okrem boľavých 
nôh aj zaujímavé a jedinečné informácie 
o dnes už bežných veciach.

Mgr. Tatiana Smidová
riaditeľka ZŠ

Na pozvanie do školy zavítali mladí 
potápači. Škôlkárom aj školákom 

sa predstavili v kompletnom potápačskom 
oblečení. Deťom predstavili aj s kyslíko-
vým prístrojom, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou ich výstroja. Pri premietaní videa 
deťom rozprávali o ich výskume, ktorý robia 
v Stredozemnom mori. Žiakov táto beseda 
veľmi zaujímala, mali dotazy čo sa týka ich 
plavby a existencie na lodi, kde sú dlhodobo 
odlúčení od rodiny, aby mohli robiť prieskum 
a objavovať nové poznatky a prinášať vzácne 
dokumenty z morského dna Stredozemného 
mora. Potom  dokumenty priblížia prostred-
níctvom dokumentárnych filmov v televízii 
a v kinách. Žiaci mali možnosť vyskúšať si aj 

Podmorský svet a British council
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potápačskú výstroj, dotknúť sa kyslíkovej bomby, bez ktorej by sa 
potápač v podmorskom dne nezaobišiel. Mladý potápač žiakom 
porozprával, ako je to, keď  sa pri potápaní stretne so žralokmi, del-
fínmi, rybami a ostatnými morskými živočíchmi, ktoré okolo neho 
plávajú a ako sa treba správať pri stretnutí s nimi.
Záver mesiaca marec patril návšteve v British Council. Žiaci mali 
možnosť sa opäť stretnúť s mladým zahraničným lektorom, ktorý 
skoro dve hodiny venoval žiakom a prihováral sa im len v anglickom 
jazyku. Nebolo to jednoduché. Žiaci pozorne počúvali pokyny lek-
tora, vždy však nepochopili, ale snažili sa a nakoniec prišli na spo-
ločnú reč. Pre žiakov mal pripravené rôzne aktivity v skupinkách, 
kde žiaci nie vždy porozumeli úlohám, ktoré mali vyriešiť. Zistili, 
že to nie je také jednoduché dorozumieť sa v cudzom jazyku, ako 
sa to niekedy zdá. Všetci žiaci sa zapájali do aktivít či už pri tabuli 
písaním anglických slov, alebo slovnými odpoveďami. 
Žiaci na záver predniesli pásmo krátkych riekaniek, piesní a básni-
čiek v anglickom jazyku. Starší žiaci predniesli krátky dialóg, čím sa 
presvedčili o správnosti výslovnosti.
Myslím, že návšteva splnila svoj účel a žiaci si opäť mohli viac 
precvičiť a doplniť svoje znalosti z cudzieho jazyka.

Mgr. Lýdia Guldanová

Dramatici...
           Jedna z výchov na 1. stupni ZŠ je dramatická výchova. Je súčas-
ťou hlavne slovenského jazyka. Hlavnou úlohou je, aby žiak vnímal text, 
kde sa nachádza rozhovor.
Podstatou dramatickej výchovy je naučiť žiaka správnemu čítaniu, 
dodržiavaniu dikcie v rozhovore, udržiavanie tempa, zvýraznenie opyto-
vacích a zvolacích viet. Nie každý je schopný vnímať rozhovor v texte 
dramaticky. Niektorí žiaci sa nedokážu odosobniť, majú predsudky, 
alebo sa hanbia prejaviť sa „herecky“. Na prípravu žiaka do súťaže 
„Hviezdoslavov Kubín“ trénujeme prejav aj niekoľko týždňov. 
V tomto roku sme mali opäť víťaza v obvodnom kole. Aj na hodinách 
gramatiky praktizujem hru so slovom. Neverili by ste, čo všetko žiaci 
dokážu urobiť s jedným obyčajným slovom. Od určovania kategórií až 
po praktický význam slova. Po slove nasleduje veta, po vete verš, po 
verši sloha a sme pri tvorení poetického textu. Je to zábavné, ale aj 
náročné. 
Vyplatí sa: žiaci sú podkutí v tvorbe vlastných textov, vedia imitovať, 
čítať s výrazom, sú to proste malí dramatici.

Mgr. Dáša Brnová

Počas celého školského roka naši učitelia aktívne pripravujú našich žiakov 

na rôzne domáce, ale aj medzinárodné súťaže. Naša „malá školička“,  ako 

zvykne hovorievať pani riaditeľka, sa môže pochváliť nejedným úspechom. Dô-

kazom je aj beseda s bývalým žiakom našej školy Matejom Gábom, ktorý už ako 

vysokoškolák prišiel našim deťom porozprávať o svojich literárnych  úspechoch. 

Dôkazom je jeho prvá kniha .... Nadväzujeme na tieto úspechy a naše recitačné 

schopnosti prezentujeme na súťaži Hviezdoslavov Kubín či Zúbkové pramene. 

Literárne prvotiny posielame do rôznych súťaží a úspechy nenechali na seba 

dlho čakať ....

 

Súťaže
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Pani učiteľka Dáša Brnová so žiačkou IV. 
ročníka Ninou Krivosudskou výborne 

obstáli v obvodnom kole Hviezdoslavovho 
Kubína v Stupave, kde obsadili krásne 2. 
miesto.

Už po tretí rok sa žiaci 2.,3.,a 4. ročníka 
zúčastňujú medzinárodnej matematic-

kej súťaži GeniusLogicus. Konečné výsledky 
budeme vedieť koncom školského roka, ale 
z priebežných výsledkov môžeme už teraz 
konštatovať, že sa opäť umiestnime na po-
predných miestach pri zapojení 15 krajín.

Do literárno-výtvarnej súťaže Zlaty 
Dônčovej, ktorú organizuje Krajské 

osvetové stredisko v Nitre sme sa zapojili už 
po štvrtýkrát. 29.5.2013 sme si boli  prebrať 
dve Čestné uznania v kategórii prózy. Žiaci 
II. a III. ročníka pod vedením pani učiteľky 
Moniky Paiserovej sa prezentovali príbehom 
Zubatá stolička, nohaté kreslo a deravá 
topánka. 

Chlapci B. a T. Švecovci spolu so svojim 
bratom Samuelom získali Čestné 

uznanie za príbeh Chorvátsko. Súčasťou 
programu bol aj bulletín s víťaznými prácami 
a tak majú všetci možnosť si na škole prečí-
tať naše víťazné práce. Za možnosť zúčastniť 
sa priamo na preberaní ceny ĎAKUJEME 
p. HLAVATEJ, ktorá si našla čas a prostried-
ky, aby odviezla žiakov do Nitry. 

POĎAKOVANIE patrí všetkým ro-
dičom, dobrým ľuďom, ktorí pomáhali 
a pomáhajú našej škole, ktorá by bez 
nich nemohla poskytovať takú kvalitu 
vzdelávania, akú poskytuje.
A ešte jedno VEĽKÉ ĎAKUJEM. Patrí 
p. ŠVECOVEJ, ktorá už roky spolupracu-
je a pomáha  našej škole. Ďakujeme jej 
za jej spoluprácu pri prípravách súťaží,  
nezištnú  pomoc a nekonečný ľudský 
prístup.

Mgr. Monika Paiserová
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Patrí sa využiť príležitosť a prezentovať 
sa v obecnom spravodaji keď už tu tá 
možnosť je. Nuž, aspoň stručne hneď 
na úvod sa poďakujem všetkým dar-
com – pomaly sa nám opäť zbierajú 
prostriedky z 2% z daní fyzických  
a právnických osôb. Opäť budeme 
mať možnosť podporiť aktivity a vyba-
venie v našom školskom zariadení  
v Marianke.  

Tažiskovou akciou organizačne aj 
finančne plne v réžii nášho združenia 

je už tradične  Deň detí na školskom 
dvore. Tento rok sme mali hlavne šťastnú 
ruku pri voľbe termínu. V lákavom termíne 
1. a 2. júna bolo hrozné počasie a práve 
o týždeň neskôr v našom termíne sme 
v nedeľu mali počasie priam ideálne, 

úžasnú pohodu. Aj tento rok sa nám 
podarilo zabezpečiť rôzne atrakcie najmä 
vďaka pani Jurečkovej, ktorá práve tomuto 
podujatiu venovala nemálo voľného času 
a úsilia. Samotná príprava Dňa detí začala 
už doobeda, pripravili sme plochu ihriska, 
lavičky, jednotlivé stanoviská, aparatúru, 
občerstvenie. Program zahájila, ako inak - 
prípravka Stana Ondruša z OŠK Marianka. 
V jeden a pol hodinovom exhibičnom 
tréningu deti predviedli svoje majstrov-
stvo. Nasledoval kúzelník, divadielko, 
bublinová show, maľovanie na tvár, .... 
ťažko opísať atmosféru, treba ju zažiť. 
Bavili sa aj dospelí, posúďte  sami aspoň 
z pár priložených záberov.

Marcel Porges

Vážení rodičia, 
priaznivci  
Občianskeho 
združenia  
pri ZŠ Marianka.
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Dedinský futbal mal vždy v našich zemepisných 
šírkach silnú tradíciu. Spokojne možno prehlásiť, 

že je základným stavebným kameňom „veľkého“ 
profesionálneho futbalu. Minimálne polovica detí 
v „mestských“ športových školách sa prvý krát 
s futbalom stretla na dedinskom ihrisku. A to nie len 
na nedeľných zápasoch svojich otcov, ale hlavne pri 
naháňaní lopty so staršími chlapcami na ihrisku, ktoré 
na dedine býva vždy otvorené pre všetkých futbalu-
chtivých. A ak nie je, tak sa vždy nájde nejaká tá diera 
v plote. Podstatne dôležitejšou úlohou dedinského 
futbalu ako byť liahňou budúcich reprezentantov však 
bol vždy jeho sociálny rozmer. Nedeľné zápasy doma, 
zájazdy na súperove ihriská, následné nekonečné dis-
kusie o výkone hráčov a rozhodcov vnášali dynamiku, 
radosť a samozrejme aj isté prirodzené konflikty do 
spoločenstva dediny. Okrem vytvárania a udržovania 
sociálnych väzieb medzi dospelými, bola rovnako 
dôležitou aj jeho  úloha pri mimoškolskej výchove 
detí, formovanie zdravého telesného vývoja, tvorba 
morálno-vôľových vlastností a samozrejme vytváranie 
spoločenských väzieb ďalších generácií obyvateľov 
obce. 
Spôsob života a spoločenský vývoj v posledných 
dvadsiatich rokoch spôsobili nepoznané presídlova-
nie „človeka mestského“ na dediny v okolí miest, čo 
prinieslo nové sociálne súvislosti. Kedysi sa dedina 
delila na horný a dolný koniec, na katolíkov a evan-
jelikov, ale všetci obyvatelia obce vždy veľmi dobre 
poznali jeden druhého. Nová doba však vniesla do 
obcí nový dosiaľ nepoznaný prvok deľby dediny na 
„pôvodné“ obyvateľstvo a „prišelcov“. Vznikol tak 
životný priestor s absenciou väzieb medzi novými 
obyvateľmi a „starou“ dedinou, ale samozrejme často 
aj bez kamarátskych vzťahov v rámci spoločenstva 
nových obyvateľov. Bohužiaľ rýchla doba rokov 1990 
až 2010 nebola naklonená tvoreniu nových vzťahov 
a kamarátskych susedstiev, keďže nové domy slúžili 

výlučne na prespávanie „mestských“ ľudí, prípadne 
ako reprezentácia ich spoločenského postavenia. Je 
zrejmé, že v rokoch uplynulých spoločnosť nemala 
čas zamýšľať sa nad dôležitosťou tvorby susedských 
spoločenstiev v rozrastajúcich sa dedinách. Našťastie 
si dnes túto skutočnosť začína uvedomovať čoraz viac 
ľudí, ktorí túžia nielen po dome na predmestí, ale po 
skutočných, kvalitných a priateľských medziľudských 
vzťahoch v životnom priestore, ktorý nazývajú domo-
vom a ich deti rodnou dedinou.   
Futbal v Marianke mal svoje prázdnejšie obdobie,  
v ktorom sa prerušil tok generačných výmen futba-
listov. Našťastie vďaka viacerým nadšencom detský 
futbal v Marianke zažíva renesanciu, ktorá je veľkou 
nádejou na vybudovanie súvislého radu generácií 
detí, ktoré raz budú reprezentovať farby našej dediny 
a možno aj nejakého profesionálneho klubu, či 
reprezentácie. Je samozrejmé, že úsilím trénerov je 
dosahovať športový rast mládeže. Avšak najdôležitej-
ším rozmerom tejto často náročnej aktivity a neúnav-
nej snahy je budovanie komunity detí a ich rodičov 
s kvalitnými medziľudskými vzťahmi. Práve detský 
a mládežnícky futbal je tým tmeliacim elementom 
spájajúcim rodičov, ktorí by sa možno inak vôbec 
nespoznali. Nielen kultúrno-spoločenské akcie, ale aj 
detský futbal môže a musí formovať tvár susedskej 
komunity v Marianke, v ktorej horný a dolný koniec, 
„starí“ a „noví“ Mariančania nájdu k sebe cestu. Je to 
práve detský futbal, ktorí našim deťom umožňuje aby 
túto cestu k sebe už v budúcnosti nemuseli hľadať. 
Aby jednoducho už vyrastali v stmelenej komunite 
svojich rovesníkov a rovesníčiek, kamarátov a kamará-
tiek, s ktorými raz vytvoria susedstvo hodné láskyplné-
ho označenia rodná dedina. 

Autor článku Miroslav Marko je spolu s Michalom 
Hollým asistent trénera maličkých futbalistov a futba-

listiek trénera Stanislava Ondruša.

 

O čOM tO celé je
Detský futbal v Marianke:

Takto kopú za OŠK Marianka 5 ročné 
deti. A to je len začiatok.

Zimné obdobie je pre 
každého futbalového 
fanúšika obdobím špor-

tového pokoja a nedočkavého 
očakávania prichádzajúcej jari 
spojenej s návratom futbalu 
na naše ihriská. Pre futbalistov 
sa zase jedná o naberanie síl pre 
dôležité jarné boje, pričom aj oni 
sa tešia z blížiacej sa atmosféry 
majstrovských zápasov. Zimná 
príprava v tomto duchu prebie-
hala aj v našom klube. Počas 
zimnej prípravy sa naši hráči 
zúčastnili halového turnaja „OŠK 
MARIANKA CUP“, ktorého sa 
taktiež zúčastnili mužstvá FK 
Lamač, Slavia Ekonom, LP Do-
mino, FCL Dev.N.Ves. Odniesli 
si zopár pekných cien: „najlepší 
hráč OŠK Marianka“: Ján Hlinka, 
„talent turnaja“: Igor Andreas Ja-
kubík, „najlepšia hráčka turnaja“: 
Lucia Nováková. Dlhá únavná 
zima a neskorý začiatok jari spô-
sobili posun začiatku jarnej časti, 
čo sa prejavilo v množstve odlo-
žených stretnutí prvých jarných 
kôl. Po vrtochoch počasia sa 
konečne dočkali aj naši futbalisti 
svojho premiérového vystúpe-
nia v jarnej časti pred divákmi 
v Plaveckom Štvrtku. V tomto 
stretnutí naši žiaci statočne 
bojovali, na zisk bodov to však 
po prehre nestačilo. V následne 
hranom zápase na domácej 
pôde s Pezinkom si počínali 
lepšie, avšak niektoré situácie 
v stretnutí neboli posúdené 
celkom objektívne a neprávom 
prehrali 1:2 (gól Samuel Štassel). 
Naše mužstvo cestovalo do Ku-
chyne s cieľom napraviť pred-
chádzajúce nevydarené zápasy, 
čo sa im aj podarilo a zvíťazili 
po výbornom výkone 0:4, aj 
vďaka gólom Mateja Bonča 
a Samuela Štassela. Tu sa prvý 
krát osvedčil náš nový, šikovný 
a veľmi nádejný brankár Jožko 
Hrčka. Ďalšie hrané stretnutia sa 
skončili remízami, ale bohužiaľ aj 
prehrami. Prehry patria k špor-
tu a sú jeho neodmysliteľnou 
súčasťou, veď bez nich by sme 
nevedeli oceniť vybojované 
víťazstvá. V predposlednom 
majstrovskom domácom zápase 
sa stretli so súperom TJ Veľké 
Leváre, už v prvom polčase sa 
dostali do vedenia dvoma gólmi 
Jána Hlinku, aj za silnejúceho 
dažďa hru kontrolovali a v dru-
hom polčase aj vďaka dobré-
mu výkonu obrany nedovolili 
súperovi skórovať a do súperovej 
brány vsadili ďalšie dva góly 
Samuel Štassel a Matej Hrbáň. 
Mohli tak sláviť zaslúžené víťaz-
stvo v pomere 4:2 a pripísať si 
na svoje konto tri body. Mužstvo 
si zmeralo posledný krát svoje 
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▲

sily so súperom v Modre, kde 
so strachom vychádzali zo šatne 
po ukonční zápasu, čoho príčinou 
boli nadávky a výhražky nielen 
hráčov na ihrisku, ale aj rodičov 
a divákov na tribúne. Naši boli 
na ihrisku lepším mužstvom, no 
napriek tomu odišli s výsledkom 
0:1. Pokiaľ prehráme aj napriek 
tomu, že sme lepší, tak môžme 
tento fakt pripísať jednoducho 
smole. Nič sa však nedeje, naše 
mužstvo ukázalo peknú futbalo-
vú tvár a nemá sa za čo hanbiť. 
Mládežnícke súťaže sa rýchlym 
tempom dostali ku svojmu koncu. 
Výborný výkon všetkých hráčov 
počínajúc brankárom prispel 
k zdolaniu rivalov, za výkon vyslo-
vujeme našim chlapcom a dievča-
tám pochvalu. Mladším žiakom 
patrí v tabuľke ôsma priečka a po-
kiaľ sa chcú vyhnúť zostupu, tak 
musia zbierať čo najviac dôležitých 
bodov. Na peknej sezóne to však 
nič nemení, veríme, že v budúcom 
ročníku bude tento tím už ako 
„starší žiaci“ s novou posilou 
hráčov minimálne rovnako úspeš-
ný a bude sa mu na ihriskách 
čo najlepšie dariť. Pri prechode 
do vyššej kategórie našim hráčom 
želáme veľa šťastia a odvahy.

V areáli futbalového ihris-
ka Marianka sa v sobotu 

15.6.2013 uskutočnil turnaj 
poriadaný OŠK Marianka, kde sa 
odohrávali boje medzi  tímami 
mladších žiakov. Okrem domá-
ceho klubu „OŠK Marianka“ sa 
mali zúčastniť podujatia kluby  
„MFK Rusovce“, „FK Kuchyňa“ 
a  zahraničný klub „MTE 
1904“(Mosonmagyaróvári torna 
egylet). Bohužiaľ, klub z Kuchyne 
sa na turnaj nedostavil, do bojov 
o medaily sa teda pustili mužstvá 
OŠK Marianka, Rusovce a MTE 
1904. Prvé miesto v turnaji  
obsadili hráči zahraničného 
klubu MTE 1904, ktorí boli nielen 
výbornými hráčmi, ale aj divákmi. 
Nášmu mužstvu v zápase s Ru-
sovcami perfektne fandili a po-
vzbudzovali, ale kto by nefandil, 
keď máme v tíme také šikovné 
a pekné baby. Napokon sme 
skončili na krásnom a zaslúže-
nom  2. mieste vďaka  „najlepši-
emu brankárovi turnaja“ Jožkovi 
Hrčkovi, „najlepšiemu hráčovi 
OŠK Marianka“ Jankovi Jarino-
vi, „najlepšej hráčke turnaja“ 
Dominike Tarabovej a všetkým 
zúčastneným hráčom, menovite: 
Matej Hrbáň, Nicolas Jakubík, 

Samuel Štassel, Matej Bončo, 
Samuel Švoňava, Lucia Nováko-
vá, Martin Papay, Michal Vávra, 
Jakub Mikletič. Ďakujeme. Tro-
fej  o 3. miesto putovala do rúk 
hráčov  MFK Rusovce. Ceny 
pre víťazov, ale aj individuálne 
ocenenia prišiel odovzdať pán 
starosta  Radovan Jurika, ako aj 
zahájiť turnaj spolu s preziden- Mužstvo 

„mladší žiaci U13“:                                                                                                                                            
                                        
Hráči: Tarabová Domini-
ka, Nováková Lucia, Novák 
Martin, Bončo Matej, Hrbáň 
Matej, Hlinka Ján, Jakubík 
Nicolas, Papay Martin, Jaroš 
Samuel, Štassel Samuel, 
Švoňava Samuel, Jarina Ján, 
Veľký Mário, igor Andreas 
Jakubík, Baľa Adam, 
BrANkár: Jozef Hrčka, 
TréNer: Jakubík Milan.

tom OŠK Marianka Júliusom 
Dubovským. Za  podporu, 
povzbudzovanie a výbornú 
atmosféru patrí poďakova-
nie všetkým zúčastneným 
rodičom.

Katarína Jakubíková

 

Mladší žiaci „U13“
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B Klub Z V R P Skóre Body

1. ŠK Gajary 20 16 4 0 67:18 52

2. Vysoká p/Mor. 20 12 2 3 70:33 41 6

3. Malé Leváre 20 12 1 7 48:33 37 4

4. Suchohrad 20 9 4 7 42:47 31 5

5. Studienka 20 7 6 7 41:33 27 2

6. Kuchyňa 20 8 3 9 42:42 27 0

7. Pernek 20 7 2 11 33:49 23 -9

8. Plavecký Mikuláš 20 5 7 8 32:39 22 -6

9. OŠK Marianka 20 4 6 10 33:53 18 -6

10. Borinka 20 4 3 13 45:68 15 -3

11. Sološnica 20 4 3 13 35:64 15 -9

12. Rohožník B 0 0 0 0 0:0 0 -9

„Táto prehra mrzí dvojnásobne, nakoľko herná prevaha nášho mužstva bola 
jednoznačná. Nedokázali sme premeniť vyložené príležitosti a to nás stálo 
možné „posledné“ body v tejto sezóne. Dá sa povedať, že priebeh práve 
tohto zápasu odzrkadľuje priebeh celej  sezóny, kde sem obsadili z môjho 
pohľadu nedôstojné výsledné umiestnenie. Ale napriek tomu sa chcem 
všetkým hráčom v mene klubu poďakovať, za mnoho krát výborné repre-
zentovanie našich farieb. Za najkrajší moment sezóny považujem výraznú  
domácu výhru 6:1  nad  susednou Borinkou v poslednom domácom zápase 
sezóny. Naopak ma ale mrzia zápasy, kde sme pri trochu šťastia mohli zís-
kať výrazne viac bodov. Mám na mysli hlavne remízové zápasy, ktoré malo 
naše družstvo najviac v súťaži. Do budúcej sezóny budeme musieť posilniť 
najmä defenzívu a výrazne popracovať na zakončení a premieňaní šancí. 
Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým hráčom. Dúfam, že v rovnakej zosta-
ve odštartujeme aj nasledujúcu sezónu. Hráčov, ktorých máme na hosťovaní 
budeme chcieť predĺžiť.  
Aktuálnou a podstatnou snahou klubu je preradenie nášho družstva 
seniorov do „bratislavskej“ V.ligy už do nastávajúcej sezóny 2013/14. Táto 
iniciatíva je vyvíjaná najmä v dôsledku kratšieho cestovania na vonkajšie 
zápasy, ale taktiež aj atraktívnych súperov jednotlivých mestských častí ako 
Záhorská Bystrica, Dúbravka, Karlova Ves, Krasňany a Voltswagen. 

Lukáš Dubovský,  tajomník 

Štvrtá futbalová 
sezóna za nami...

Hráči OŠK Marianka v sezóne 2012/13: 
Tomáš Ralbovský, Richard Štefko, Lukáš Závadský, Lukáš Slahúčka, 
Juraj Novák, Vladimír Pavličko, Peter Venglár, Peter Pavlačič, Marek Hric, 
Miroslav Pekarčík, Dragan Rastovič, Lukáš Dubovský, Tomáš Kolenič, 
Michal Bednárik, Lukáš Konfráter, Juraj Ondruš, Martin Novák, Peter 
Mazúch, Matúš Strnad, Radovan Suchánek, Štefan Božík, Daniel Valent, 
Lukáš Šenkár a Andrej Korenačka. 
NAjlEpŠí sTrElci: Tomáš Kolenič 7 gólov, Martin Novák 6 gólov. 

Dohrávka 13-teho kola zavŕšila štvrtú futbalovú jar a tým aj celú 
sezónu V. ligy seniorov.  Naše družstvo v nej prehralo v suchohrade 
2:1. a obsadilo celkové deviate miesto. 

Z - zápasy     V - výhra     r - remíza     p - prehra
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MENO TEAM ČAS

Muži do 39 rokov

55 89 HOLIČKA Tomáš 1976 0:51:38

56 90 DOBROVODSKÝ Michal 1983 0:51:45

66 111 RIPPA Maroš 1975 0:53:17

99 177 ALBERT Martin 1980 0:59:56
Muži 40-49 rokov

28 158 SPIŠÁK Vojtech 1973 0:58:04

38 200 HRBÁŇ Boris 1968 1:05:24
39 213 JARINA Ivan 1965 1:08:56

Muži 50-59 rokov

6 82 HUDEČEK Milan 1962 0:51:01
Ženy do 34 rokov

12 167 1979 0:58:49

21 209 ŠEVČÍKOVÁ Alena 1989 1:07:01
Ženy 35-49 rokov

4 95 DZURILLOVÁ Andrea 1977 0:51:48

8 116 MOJTOVÁ Silvia 1977 0:53:55

22 197 STRAKOVÁ Jana 1971 1:04:37

23 201 MURKOVÁ Viera 1975 1:05:25

MENO TEAM ČAS

Muži

4 4 ČAJAN Marek 1993 0:22:47

6 8 ŠEMETKA Michal 1985 0:23:30

7 9 VARSANYI Robert 1974 0:24:22
15 18 JURIKA Radovan 1971 0:27:09

21 37 SÝKORA Ľudovít 1978 0:31:09

25 44 ČAJAN Juraj 1985 0:31:46
Ženy

47 79 FEKETEOVÁ Ivana 1985 0:40:32

Mariatálsky Štvanec III. ročník                          Hlavný beh 9500m                                                                   8.6.2013

PORADIE V 
KATEGÓRII

CELKOVÉ 
PORADIE

ROK 
NARODENIA

Marianka

Marianka

Marianka

Marianka

Marianka

Marianka
Marianka

Marianka

ALBERTOVÁ Martinovičová Marianka

Marianka

Marianka

Marianka

Marianka

Marianka

Mariatálsky Štvanec III. ročník                           Hobby beh 5000m                                                                   8.6.2013

PORADIE V 
KATEGÓRII

CELKOVÉ 
PORADIE

ROK 
NARODENIA

Marianka

Marianka

Marianka - Pansky Les
Marianka

Marianka - Pansky Les

Marianka

Marianka

27Mariatál

Na III. ročníku MARIATÁLSKEHO ŠTVANCA 407 pretekárov!„V kategóriách detí nás reprezentovali Lujza Weiss, Ema Varšányio-vá, Jana Hrčková, Alexandra Spišáková, Lucka Juríková, Matej Albert, Samko Kováč, Tomáš Marko, Martin Murko, Matej Ďurica, Matúš Rippa a Patrik Abaffy.“

„Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom spoluorganizátorom, obci, zastupi-teľstvu a farnosti za nezištnú pomoc pri príprave a realizácii podujatia. Zároveň vyzývame ďalších, ktorí majú chuť sa ku nám pridať a stať sa súčasťou organizačného tímu bežeckých podujatí v Marianke, aby sa nám ozvali na “ info@runforfun.sk.“                               Luboš Hrčka
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Recepty
Koláč  
s keksami 
Potrebujeme: 
 ● 2 balíčky BeBe keksov ● trochu mlieka 
na potretie keksov
Čokoládový krém: ● 200g mliečnej 
čokolády ● 150ml smotany na šľahanie
Pomarančový krém: ● 1 vanilkový puding 

●  100ml  pomarančového likéru ● 400ml 
pomarančovej šťavy ● 3 lyžice práškového 
cukru ● 200g masla ● 100g bielej čokolády

Postup: 
Najskôr pripravíme čokoládový krém. Mliečnu 
čokoládu rozpustíme vo vodnom kúpeli. 
Po miernom vychladnutí prilejeme šľahačku, 
premiešame, necháme vychladnúť a vyšľahá-
me. Potom uvaríme pomarančový krém. 
Do hrnca nalejeme pomarančovú šťavu 
s likérom, pridáme vrecúško vanilkového 
pudingu a uvaríme puding. Ešte do teplého 
dáme malé kúsky bielej čokolády a necháme 
ju v pudingu rozpustiť. Maslo vyšľahané 
s práškovým cukrom pridáme do studeného 
pudingu a prešľaháme.
Na dno keramickej misy uložíme keksy 
a pokropíme ich mliekom. Natrieme polovičnú 
časť pomarančového krému a uložíme keksy. 
Natrieme tri štvrtiny čokoládového krému, 
opäť poukladáme keksy, potrieme zvyšným 
pomarančovým a čokoládovým krémom. 
Odložíme do chladu na 12 hodín stuhnúť 
a pokrájame na štvorce.
 

Šišky naslano
Potrebujeme: 
● 250ml vody ● 1 lyžičku soli ● 50g masla 

●  180g polohrubej múky ● 4 vajcia  

● 1 menšiu cibuľu ● 50g slaniny ● 100g 
šunky ● mleté čierne korenie ● olej na vyprá-
žanie
Na pórový šalát: ● 250 až 300g póru  

●  150g kyslej smotany ● cukor podľa chuti 
● mleté čierne korenie ● citrónovú šťavu z ½ 
citróna ●  soľ

Postup: 
Osolenú vodu s maslom necháme zovrieť. 
Vsypeme múku a miešame, kým sa cesto 

neodlepuje od stien nádoby. Do polovychlad-
nutého cesta postupne zašľaháme vajcia. 
Nadrobno pokrájanú slaninu opražíme, 
pridáme pokrájanú cibuľu so šunkou a dopraž-
íme. Po vychladnutí pridáme k cestu. Pomo-
cou dvoch lyžic tvarujeme z cesta šišky, ktoré 
vypražíme v horúcom oleji. Podávame teplé 
s pórovým šalátom. 

Pripravíme pórový šalát:
Pór pokrájame na tenké kolieska. Pridáme  
zálievku, ktorú pripravíme zo smotany, soli, 
z cukru, korenia, citrónovej šťavy a premiešame. 
 

Krémová  
zemiaková  
polievka so  
slamou  
z kuracích pŕs
Potrebujeme: 
● 1 kuracie prsia s kosťou a kožou ● 1,2l 
studenej vody ● celé čierne a farebné 
korenie ● 1 papriku ●  2 cibule ● 4 zemiaky 

●  mletú sladkú červenú papriku ● 1 lyžicu 
mletej rasce ● 1 bujón ● olej ● soľ

Postup: 
Do hrnca dáme umyté kuracie prsia, zalejeme 
vodou, pridáme soľ, korenie, rozkrojenú 
papriku a varíme do mäkka. V druhom hrnci 
opražíme na oleji jednu pokrájanú cibuľu. Keď 
začne sklovatieť, pridáme mletú papriku 
a mletú rascu a za stáleho miešania ešte 
chvíľku pražíme, kým sa z korenia neuvoľní 
aróma. Pridáme pokrájané očistené zemiaky, 
bujón a len toľko vody, aby zemiaky boli 
zaliate. Uvaríme do mäkka. Uvarené zemiaky 
rozmixujeme, pridáme do nich precedený 
vývar z kuracích pŕs a ešte krátko povaríme, 
prípadne dochutíme. Uvarené kuracie prsia 
oberieme od kosti, odstránime kožu a pokrá-
jame na malé kocky. Na panvici rozohrejeme 
lyžicu oleja a kocky kuracích pŕs opražíme 
do chrumkava. Pretože sú uvarené, rozpadnú 
sa podľa vlásočníc a získame tak chutnú 
„slamu“. Druhú cibuľu očistíme, rozpolíme 
a pokrájame priečne na prúžky. V panvici 
na oleji opražíme do zlatista. Polievku 
nalejeme do tanierov, do prostriedka dáme 
kôpku „slamy“ z kuracích pŕs a posypeme 
opraženou cibuľou.

Svokra leží na smrteľnej posteli. Žena sedí 
vedľa nej a muž v obývačke pozerá televízor. 
Keď už tam sedí príliš dlho, príde žena za ním 
a hovorí: 
„Ty si fakt nemožný, mamička mi zomiera a ty 
sa ani neprídeš rozlúčiť!“ 
Muž sa postaví, zoberie fľaštičku slivky a dva 
poháre. Vojde do izby, naleje do oboch 
a vraví: 
„Tak čo mamo, dáme kapurkovú?

Keď som bol malý, bol som namyslený...
Ale teraz už nemám chybu.

Na živote milujem najmä tú rozmanitosť...
Každý deň ma naserie niekto iný.

Čo si myslíš, Stano, je dobré po milovaní 
prehodiťzopár slov s manželkou?
Ja myslím, že áno, veď načo máme tie 
mobily...

Blondínka: Dnes som prišla o panenstvo.
Brunetka:   A bolo to z lásky alebo pre 
peniaze?
Blondínka: Podľa mňa z lásky, však čo už dnes 
kúpiš za tisícku?

Cigánka leží v pôrodnici a lekár vyťahuje jedno 
dieťa za druhým... Prvé, druhé, tretie, štvrté .... 
Po piatom cigánka vezme jedno decko do rúk 
a podáva ho doktorovi: „To je za robotu.“

Černoch sa nasťahoval na Oravu a po roku sa 
ho pýtajú ako sa mu tu páči.
„No viete, tá zelená zima sa ešte dá vydržať, 
ale tá biela, to je hrozné.“

Šofér si pozerá potvrdenie o zaplatení vysokej 
pokuty a pýta sa policajta: 
„Prosím vás, prečo ste tu dali pondelkový 
dátum, keď je dnes iba piatok?“
„Nechcel som vám kaziť víkend ...“

K rodinnej bitke došlo potom, keď syn pred-
stavil rodine nevestu a babička utrúsila:  
„To vás Pánboh trestá, že sa nemodlíte.“

Stýkali sme sa spolu dlhšiu dobu a ja  
netvrdím, že sú všetky tri deti jeho, ale bolo 
by slušné, aby si aspoň jedno vybral.

Ako sa povie po vychodniarsky:
- “Kam blúdi tvoj zasnený pohľad …?”
- “Dze do rici kukaš!?”

Gynekológ: “Vyzlečte sa a ľahnite si.”
Blondýnka: “A to len tak bez predohry!?”

Vnuk blahoželá dedkovi k sedemdesiatke  
a vraví:
Dedo, mám pre teba dve správy – dobrú  
a zlú. Ktorou mám začať?
Tou dobrou.
Na oslavu tvojich narodenín prídu dve  
striptérky.
To je výborné, vnúčik môj zlatý! A aká je tá zlá 
správa?
Zohnal som len tvoje rovestníčky.

Milan Olexa

Niečo na zasmiatie

pani aleny Zlochovej
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V tarifnom pásme 320  
neplatí predplatný  
cestovný lístok!
Jazda len s vopred zakúpeným 
cestovným lístkom!

V tarifnom pásme 320  
neplatí predplatný  
cestovný lístok!
Jazda len s vopred zakúpeným 
cestovným lístkom!
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Cieľmi Marianskeho hudobného festi-
valu sú rozvíjať kultúrne a spoločen-

ské dianie v Marianke a okolí a zvyšovať 
záujem širšej verejnosti o klasickú hudbu. 
Propagovať kultúrne dedičstvo Marianky 
a podporovať rozvoj turistického ruchu 
v regióne. Umožniť hudobníkom a študen-
tom z rôznych krajín Európskej únie aktívnu 
spolupráce a prezentáciu v rámci koncer-
tov festivalu. 
Koncertný cyklus v tomto roku pozostáva 
z piatich koncertov, ktoré sú programovo 
ako aj inštrumentálne rôznorodé. Na kon-
certoch sa budú prezentovať lektori kurzov 
v sólových a komorných obsadeniach. 
Študenti kurzov budú taktiež prezentovať 
výsledky svojej práce na dvoch koncertoch 
vo forme sólových skladieb a komorného 
repertoáru naštudovaného počas 
trvania kurzov. 
Ďakujeme Kongregácii bratov tešiteľov 
v Marianke za podporu pri organizovaní 
projektu Mariánske hudobné leto, za mož-
nosť usporiadať festivalové koncerty 
v Exercičnom dome  a v chráme Nepo-
škvrnenej Panny Márie, Bazilike Minor,  
ako aj za poskytnutie priestorov na výučbu 
v rámci Medzinárodných majstrovských 
kurzov.
Bližšie informácie o našich aktivitách 
nájdete na našej webovej stránke: 
www.cefmac.eu.

Marcela Lechtová

Sobota 10. 8. 2013, 18:00 
Otvárací galakoncert Exercičný dom 
Marianka

Husle - Dalibor Karvay (SK)
Flauta - Marcela Lechtová (SK)
Klavír - Petra Pogády (A/SK)

Streda 14. 8. 2013, 18:00 
Piesňový večer „Viera, nádej, láska“

Exercičný dom Marianka
Baritón - Rafael Fingerlos (A)
Klavír – Daniel Overly (USA)

Štvrtok 15. 8. 2013, 19:00 
Organový koncert  

Kostol sv. Petra a Pavla 
- Záhorská Bystrica
Organ - Miklós Albert

Piatok 16. 8. 2013, 19:00
Koncert k 1150. výročiu príchodu 
Cyrila a Metoda na Slovensko 

Koncert barokovej  hudby účastníkov 
majstrovských kurzov
Chrám Narodenia Panny Márie, 
Bazilika Minor  Marianka

Sobota 17. 8. 2013, 18:00
Záverečný koncert účastníkov 
majstrovských  kurzov

Exercičný dom Marianka

Kontakt a rezervácia vstupeniek 
na tel. č.: 0903573565, lechtova@cefmac.eu
Cena vstupeniek: 2 EUR
Vstup na koncerty 16. augusta o 19:00 
a 17. augusta o 18:00 je voľný.

PROGRAM MARIANSKEHO  HUDOBNÉHO FESTIVALU:

Všetkých Mariančanov a návštevníkov obce 
srdečne pozývame!

Mariansky hudobný festival
LEKTORI MEDZINÁRODNÝCH MAJSTROVSKÝCH KURZOV
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