
ČO  POVEDALI  PO PREČÍTANÍ  RUKOPISU  knihy  PRIEVAL?    ( Úryvky z recenzii )

Spisovateľ  Dr. h. c. , PhDr. Ladislav Ťažký, CSc.:  
Krčíková klopačka na ľudské srdcia
„....Marián Krčík vo svojom PRIEVALE okrem iného pripomenul človekovi, že ZEM nie je lacná radodajka, alebo predajná 
neviestka, ktorá sa hocikomu otvorí a oddá na prvé zaklopanie, či v bani o zakopnutie, ale náročná búrlivá, žeravá bohyňa, 
navyše hrdá, ktorá si tvrdo bráni svoje bohatstvo a draho ho predáva, z času na čas ba nám sa zdá, že pravidelne si vo 
všetkých baniach na svete vyberá ľudskú daň. Koľko sa už toho naklopali a nakopali baníci vo svete a takmer denne počúvame, 
koľkí nemali šťastie. Nemali ho ani naši štyria baníci z bane Nováky.
       Krčíkova kniha PRIEVAL je kniha dobrá, mimoriadne poučná, potrebná a to nielen pre baníkov, ale pre každého citlivého 
čitateľa.  Pribudla vzácna kniha do fondu slovenskej literatúry faktu s nárokom a mojím návrhom na ocenenie.“

Prof. Dr. Ing. František  Š p a     l d o     n , Dr.Sc. , bývalý rektor Technickej univerzity v     Košiciach a     dekan Baníckej fakulty   
Vysokej školy technickej v     Košiciach :  
...Máme bestseller o bani! Dramatické  poučenie, prečo človek musí rešpektovať  „stoptime“ a nedostať sa časom do 
beznádejného havarijného stavu „crashtime“. Pohľad na originálne fotografie knihy je šokujúci aj pre baníka! Kniha ma 
myšlienkami vrátila do čias môjho študentského obdobia a praktickej činnosti v Handlovej a v Novákoch v období po druhej 
svetovej vojne. Autorovi k dielu s úctou a obdivom blahoželám!  

Prof. Ing. Vladimír V     o     d z     i     n s     k     y , PhD. , bývalý dekan Baníckej fakulty TÚ BERG v     Košiciach:  
...formou reportáži a výpovedí priamych účastníkov, o príčinách, priebehu a následkoch jednotlivých udalostí.  Všetko je to 
autorom sprostredkované tak, že čitateľ  získava možnosť temer bezprostrednej účasti v popisovaných udalostiach, ale najmä 
možnosť disponovať informáciami ktoré sú ináč len veľmi ťažko dostupné.
          
Prof. Ing. Peter  T r a     n č í k , PhD. , bývalý dekan Baníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach   
...obdivujem akou pútavou formou dokáže Marián opísať nevšedné situácie ku ktorým dochádza pri činnosti človeka v podzemí. 
Nebezpečenstvo, ktoré môže predstavovať voda ešte v ľuďoch rezonuje pri spomienke na nedávne povodne tohto roku, pri 
ktorých mnohí ľudia zápasili o svoje holé životy.
    
 Ing. Milan  P e š l , bývalý podnikový riaditeľ Bane Mier, Bane Handlová, Bane Cígeľ 
Autor, doma i v zahraničí uznávaný vynikajúci odborník v oblasti podzemného inžinierskeho staviteľstva a budovania banských 
diel, známy nekonvenčnými riešeniami,  zaujímavo knižne spracoval niektoré z mnohých tragických udalostí, zapríčinených 
prievalmi vôd do podzemných priestorov. Obzvlášť dôsledne a na vysokej odbornej úrovni je spracovaný priebeh udalostí 
a činnosť všetkých zainteresovaných osôb, pri prievale do 7. úseku Bane Nováky.
      Aj keď obsahom sa kniha zaradí do kategórie literatúry faktu, odporúčal by som, aby si ju prečítali všetci žiaci, študenti aj 
učitelia škôl, vrátane vysokých, so zameraním na podzemné staviteľstvo a hlbinné dobývanie nerastov. To isté odporúčam aj 
tým, ktorí sa v súčasnosti týmito činnosťami zaoberajú.

Ing. Ladislav  L a     c k     o, bývalý predseda Hlavného banského úradu SR  
....Videl som a sledoval som Mariána s akým zanietením študoval dokumentáciu prievalov v Štátnom ústrednom banskom 
archíve v Banskej Štiavnici, aby dodržal faktografiu. Kniha zaujme predovšetkým odborne vzdelaných čitateľov, ktorí ju podľa 
môjho názoru prečítajú tak ako ja „na jeden dych“. Som presvedčený, že po doplnení obrázkových príloh, ktoré ako Mariána 
poznám, budú opäť jedinečné, siahne po nej zo zvedavosti aj širšia verejnosť.

Ing. Augustín Machata, chlap, ktorý robil baníka-rubača, predáka stenárskeho kolektívu , štajgra, vedúceho úseku, 
postupne všetky možné funkcie až na koniec tri roky (1990-1992) generálneho riaditeľa GR-Uhoľných baní v Prievidzi
...Netrpezlivo som očakával a s veľkým záujmom prečítal rukopis knihy „Prieval“. K rukopisu sa bez zaváhania a celkom úprimne 
môžem vyjadriť, že kniha je napísaná veľmi pôsobivo a pútavo. Oceňujem, že som nepostrehol pokus vysvetľovať príčiny tej 
nešťastnej udalosti, aj keď všeobecné pravdy o ľudskej nedokonalosti, odborných pochybnostiach a osobnej zodpovednosti 
aktérov príbehu nechýbajú. To potvrdzuje že autor sa nevyhýbal chúlostivým aspektom, ale ani sa nepokúšal súdiť.

Ing. Ján Fabrický, generálny riaditeľ spoločnosti SUBTERA, s.r.o.,  riaditeľ firmy Špeciálne činnosti, s.r.o. Bratislava
Knihu Prieval som prečítal na jeden dych. Autor nielenže detailne priblížil atmosféru riešenia rizikovej situácie, ale svojim 
brilantným opisom sa mu predovšetkým podarilo to, že čitateľ sa dobrovoľne podrobuje testu, akú mieru rizika by sám bol 
schopný podstúpiť. Vžívame sa do pozícií jednotlivých postáv, nachádzajúcich sa v situácii,  ktorá nemá jednoznačne 
predvídateľné správne riešenie.  Ten, kto svoju prácu má natoľko rád, že sa s ňou i stotožňuje, ten je ochotný a pripravený ísť 
aj za hranice vlastného bezpečia.  Len tí, čo sú odvážni, posúvajú spoločnosť dopredu. To sú tí, ktorí si vedia a sú ochotní určiť 
si vyššie hranice rizika; ale za odvahu sa môže kruto platiť – niekedy stratou pokoja duše, niekedy i stratou života...

Ing. Eduard Rada, banský inžinier, podnikateľ, polyglot, chodiaca encyklopédia, vedúci likvidácie havárie Novej 
odvodňovacej štôlne Bansko-štiavnických baní, po prievale rozložených zvodnelých granodioritov  v     staničení  5517 m  
Po prečítaní tejto knihy nadobudne človek presvedčenie, že autor je špičkový banský inžinier a vynikajúci spisovateľ, navyše 
s hlbokou pokorou voči ľuďom, najmä tým ktorí pracujú v podzemí. Ten kto ho však lepšie pozná, navyše vie že Marián je aj 



výborný človek a kamarát. Toto všetko sa mi zlieva pri čítaní dramatických príbehov najmä o prievaloch v baniach, kde je 
brilantne popísaný priebeh nešťastia ale aj technická situácia, ktorá ho spôsobila a tragédii predchádzala.
Takto hodnoverne je vyrozprávaný príbeh o prievaloch na bani Cígel z roku 1963 alebo banské nešťastie v Lassingu, prieval 
v Novákoch a všetky ostatné. Marián bol v roku 1980 vedúci mojej diplomovej práce na bani Cígeľ.  „Mariánko – ja aj nebohý 
Janko Brndiar Ti za túto knižku úprimne ďakujeme.“

Ing. Jozef  F i     d e s , CSc., bývalý generálny riaditeľ Uhoľných a     lignitových baní  Prievidza, výskumný pracovník   
Banského výskumného ústavu, autor mnohých výskumných a vedeckých prác z     problematiky prievalov vody a     bahnín   
v     baniach na hornej Nitre  
Pozoruhodný autorov počin oboznámiť širšiu čitateľskú verejnosť s tak závažnou problematikou ako sú prievaly obecne 
a menovite pri dobývaní úžitkových nerastov, ale najmä uhlia, ako i pri podzemných inžinierskych stavbách, predovšetkým 
tunelov si zasluhuje rešpekt a uznanie. Tým skôr, že ju predkladá banský inžinier, ktorý túto problematiku dôverne pozná 
z vlastnej bohatej praxe.Verím, že najnovšia kniha Mariána Krčíka nájde svojich vďačných čitateľov, ktorí ju ocenia, ako tie jeho 
doterajšie.

Marián Pastorek, rodák z Topolčian, prvý predák kolektívu montážnikov  na Bani Nováky, ktorý zo steny deväťdesiatky 
„zdezertoval“ šesť dní pred tragickým prievalom 16. novembra 2010.
Je to veľmi dobré čítanie! Niekoľko pre dej príbehu nepodstatných nepresných údajov, ako hmotnosť technológie a podobne 
neovpyvňujú mienku čitateľa. Pre tých, ktorí budú čítať aj medzi riadkami uvádzam, že podľa našich meraní boli maximálne 
prítoky vody do 7 žúmp podstatne vyššie, minimálne 500 litrov za minútu. Môj dojem z knihy je veľmi dobrý. Autor takmer 
dokonale priblížil dej a aj povahy osôb, ktorých sa dej bezprostredne dotýka. Pán autor, ste skutočne majster pera. Pri čítaní 
rukopisu knihy som si uvedomil, že mňa a mojich chlapov delil od smrti iba jeden pokos, iba 60 cm, o ktoré  stena postúpila po 
našom odchode.
Som na seba dnes veľmi hrdý, že som ten pokos neurobil!

Prof. Lujza Klinovská, autorova učiteľka slovenčiny, triedna profesorka na JSŠ v Prievidzi
Marián znovu dokázal, že vie podať odľahčenou formou a zrozumiteľne čitateľovi každého druhu aj takú náročnú tému, akou je 
prieval vody do bane. Vie upútať – a to bravúrne – aby aj laika poučil a donútil premýšľať o udalostiach, ktoré sú mu celkom 
neznáme. No, to je práve jeho špecialita. Želám mu dobré zdravie, aby ešte napísal ďalšie knihy – aj s odľahčeným  obsahom, 
lebo viem, že má bohaté životné skúsenosti a zážitky nielen odborné, ale aj z medzi ľudských vzťahov. Ešte by som sa rada 
dočkala v mojom pokročilom veku (!), nech je po tejto „smutnej“ knihe aj niečo veselého, lebo Marián je aj výborný spoločník 
a zabávač, hostiteľ, kuchár, ale v prvom rade citlivý pozorovateľ života a analytik ľudských osudov, čo cítiť v každej jeho knihe.

JUDr. Jozef HAŤAPKA , emeritný predseda senátu Najvyššieho súdu SR
Právnik, sudca, ktorý za svojej  12 ročnej praxe ako predseda senátu okresného súdu vyniesol viac ako 3.500 
rozsudkov,  a     za 10 ročnej praxe predsedu senátu na Najvyššom súde SR vyniesol viac ako 700 rozsudkov, predseda   
Verejnej komisie jednoty československých právnikov:
Vážený priateľ Marián!  S veľkým záujmom som prečítal Tvoju novú knihu PRIEVAL. Obohatila ma o poznanie, že voda je pre 
človeka nielen veľmi potrebná, ale aj nesmierne nebezpečná, spôsobujúca ľudstvu ohromné tragédie a nešťastia... lebo od 
života na zemi sa presunula do života pod zemou, čo je asi pre väčšinu Slovákov TERRA INCOGNITA (zem neznáma), ale pre 
rozšírenie osobného obzoru stojí za to, do „deväťdesiatky“ sfárať...


