
 

 

 

 

 

Obec Častá 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja športu na podmienky obce Častá  
na roky 2016 – 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schválená uznesením OZ Častá č. 6-V./OZ/2016 na svojom zasadnutí  
dňa 22. 09. 2016 

 
 
 

Spracované september:  2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. – zákon o športe 
 obec Častá vydáva túto Koncepciu rozvoja športu,  

ktorá zohľadňuje rozvoj športu na obdobie rokov 2016 – 2021. 
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Úvod. 

 

 Šport, ako jeden z mála prostriedkov dynamického rozvoja spoločnosti, vytvára 
nedeliteľnú súčasť života našich spoluobčanov. Vo svete si našiel šport už trvalé 
miesto, či už máme namysli športové zápolenie v rámci olympijských hier, 
majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, majstrovstvá Slovenska, ale i ostatné 
súťažné i nesúťažné formy športovania. Je vhodným doplnkom pre zdravý vývoj 
jednotlivca v hocakom veku, čo v konečnom dôsledku pôsobí na zdravý vývoj celej 
našej spoločnosti. 
 
 
História športu v Častej. 

 
 Obec Častá leží na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát v nadmorskej výške 
248m. Najstarší písomný dokument o Častej pochádza z roku 1291. V roku 1560 
získala privilégiá mestečka. Od roku 1920 nesie obec stály názov Častá.  
 
 Obec Častá má veľmi bohatú históriu a má čo povedať súčasnej generácie 
i z hľadiska športu a jeho histórie. Pravdepodobne najstarším športovým klubom 
v Častej je futbalový klub, ktorý vznikol v r. 1932, ale následkom rôznych nesvárov 
bol v r. 1937 zrušený. Svoju činnosť v organizovanej podobe opäť obnovil až po II. 
svetovej vojne. Tu niekedy dochádza i k vybudovaniu tzv. nového futbalového ihriska 
(žiadosť o pozemok bola prejednávaná v r. 1949).  
 
 V roku 1957 vznikol Československý zväz telesnej výchovy (ČSZTV), ktorý 
riadil tri organizačné úseky – základnú telesnú výchovu, športy a turistiku. V bývalej 
ČSSR sa vývoj športu okrem už uvedeného uberal i vo Zväzarme, kde sa jednalo 
spravidla o branno – športové aktivity a súťaže s tým spojené (napr. Dukelské 
preteky brannej zdatnosti, strelectvo, atď.). Vývoj športu v Častej sa nadväzne 
v minulosti uberal  prevažne s týmito  športovými aktivitami : 

 futbal  

 hádzaná  

 volejbal 

 orientačný beh 



 lyžovanie  

 biatlon 

 turistika 

 nohejbal a pod. 
 

 Je pravdou, že v uvedených športových aktivitách Častá v minulosti 
dosahovala priam fantastické výsledky zásluhou našich spoluobčanov, z ktorých 
v súčasnosti niektorí už nežijú.  
 
Za všetky športy treba spomenúť: hádzanú a biatlon.  

 V hádzanej sa Častá zásluhou našich spoluobčanov (dorastenecký dievčenský 
tím) stala „Majstrom Československa“ v r. 1964.  

 V biatlone sme mali nášho rodáka na Zimných olympijských hrách 1980 
v Lace Placid  v USA, a tak by sme mohli dozaista pokračovať.  

Pochopiteľne, že úctu a obdiv si zasluhujú všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
v minulosti zaslúžili o dobré meno športu v Častej, či už sa jednalo o samotných 
športovcov alebo o trénerov a realizátorov súťažných podujatí, výprav alebo tímov. 
 
 

Súčasnosť športu. 
 

 Športová činnosť a športové vyžitie sa vývojovou etapou postupne menili. 
Najväčšie zmeny z pohľadu športu priniesol vznik Slovenskej republiky 1. januára 
1993. Tu došlo k závažným zmenám, ktoré sa vývojovými etapami dejú vlastne 
doposiaľ (vstup Slovenska do EU v r. 2004 atď).  
Zrušené boli centralisticky riadené organizácie v športe – ČSZTV a Zväzarm. Došlo k  
zmenám v administratívnych spôsoboch riadenia. Ich nástupcami sa stali Slovenské 
združenie telesnej kultúry a Združenie športových a technických zručností SR.  
 
 Neskôr dochádza k ďalším zmenám. Ústredným orgánom štátnej správy 
zodpovedným za oblasť športu je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu 

Slovenskej republiky, v rámci ktorého Sekcia štátnej starostlivosti o šport 
zabezpečuje plnenie úloh programového vyhlásenia vlády, v kompetencii, ktorej je 
podpora športovej reprezentácie Slovenskej republiky, medzinárodná spolupráca v 
oblasti športu, legislatíva v oblasti športu, vzdelávanie, spolupráca s národnými 
mimovládnymi športovými organizáciami, oblasť športu pre všetkých s celoštátnym 
významom. Zodpovedá tiež za poskytovanie dotácií športovým subjektom zo štátneho 
rozpočtu a zastrešuje aj Národné športové centrum ako aj Agentúru (Antidopingová 
agentúra Slovenskej republiky). Niektoré sekcie boli vytvorené až po vstupe Slovenska 
ako člena do Európskej únie (EÚ). 
 
 Na Slovensku je delenie strešných športových organizácií na neštátnej úrovni 
nasledovné:   

 Slovenské združenie telesnej kultúry  

 Konfederácia športových zväzov  

 Asociácia športu pre všetkých   

 Asociácia telovýchovných jednôt a klubov 

 Zväz technických a športových činností  

 Slovenská asociácia športu na školách a Asociácia Univerzitného športu 

 Slovenské hnutie špeciálnych olympiád – špeciálna neštátna organizácia 

 Slovenský olympijský výbor 

 Slovenský paralympijský výbor a pod. 
 



 Ako vidíme, v športe pôsobí viacero faktorov na samotné zmeny, ku ktorým 
dochádza vlastne nepretržite nevynímajúc i samotnú obec Častá, ktorá sa 
prispôsobuje novým trendom či už po stránke legislatívy alebo i vhodnými športovými 
aktivitami.  
 
V obci Častá sa športová činnosť deje niekoľkými formami: 

 V rámci voľnočasových aktivít detí, mládeže, ale i staršej generácie 
o tu máme namysli najmä súhrn rôznych aktivít, ktoré sú typické pre 

uvedené generácie občanov a nevyžadujú si včlenenie do rôznych 
klubov alebo športových zväzov (detské aktivity, mládežnícke aktivity, 
ďalej aktivity strednej generácie, alebo aktivity starších spoluobčanov 
najmä turistických prechádzok a pod ). 
 

 V rámci školských aktivít detí a mládeže: 
o v rozvrhoch škôl začlenené telovýchovné aktivity pod dohľadom učiteľov 
o súťažné formy žiakov v rámci školy, alebo reprezentácie danej školy 
o v rámci aktivít školy dochádza k zmenám i tu, kde dominujú športy ako: 

atletika, basketbal, cezpoľný beh, florbal, futbal, hádzaná, stolný tenis, 
volejbal , plávanie, lyžovanie, posilňovanie a pod. 

 

 V rámci činnosti jednotlivých klubov, kde pôsobia kluby :  
o FC Slovan Častá /futbal / 
o Klub slovenských turistov 
o ŠK SPC Častá /silový trojboj / 
o Khan klub karate Častá 
o RC klub Častá 
o Kynologický klub 
o Extrém klub Karpaty Častá 
o BTC – bežci, turisti, cyklisti. 

  
 Vo všeobecnosti, k jednotlivým klubom  možno konštatovať, že vhodnou mierou 
prispievajú k zdokonaľovaniu občana ako takého, najčastejšie pod dohľadom odborne 
erudovaného trénera. Kluby využívajú moderné poznatky v oblasti  tréningového 
zaťaženia, stravovania, zdravovedy a ďalších športových vedných odborov na 
dosahovanie veľmi dobrých športových výkonov či už v profesionálnom   alebo 
amatérskom športe. 
 Nesmieme zabudnúť na samotné športové súperenie a jeho divácku obec, ktorá 
si  môže spestriť program v rámci športového vyžitia.  
 V neposlednej miere nesmieme opomenúť vývoj športovo talentovanej mládeže, 
ako nástroja neskorších reprezentačných kádrov v rámci jednotlivých športových 
odvetví, ktoré postupujú do reprezentačných výberov a neskôr reprezentujú Slovensko 
na medzinárodných turnajoch či olympijských hrách. 
 
 
Analýza súčasného stavu telesnej výchovy a športu. 

 

 Analýza športu u detí i dospelej populácie sa deje, ako bolo už naznačené, 
rôznymi formami.  
 
Deti a mládež v rámci telesnej výchovy 
Deti a mládež v rámci telesnej výchovy či už na školách a aktivitách, ktoré sú 
vyvíjané v rámci študijných osnov. V súčasnom svete, v ktorom sa do popredia 
dostáva moderná technika a technológia, je dôležité priznať športu také spoločenské 
postavenie, aké si zaslúži.  



 ;Šport pozitívne vplýva nielen na zdravie človeka, ale má výchovné aspekty, 
odstraňuje národnostné, sociálne a náboženské rozdiely. Šport učí deti a mládež byť 
aktívnymi, iniciatívnymi, zodpovednými, dodržiavať sľuby, vedieť prehrávať, ale i 
súťažiť a prežívať pocit víťazstva. Tieto aspekty sú v konečnom dôsledku 
zapracované i v Olympijskej charte. Väčšina odborníkov odporúča, ako najlepšiu 
prevenciu proti poruchám zdravia, dostatok pohybovej aktivity (hodinu stredne 
intenzívnej pohybovej aktivity aspoň 5 x do týždňa), správne stravovanie a úpravu 
denného režimu. Telesná výchova je jediný školský predmet, ktorý rozvíja motoriku, 
blahodarne pôsobí na vývoj postavy i zdravie detí a mládeže. Tu získavajú žiaci 
pohybové návyky a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje zdravie a formuje sa 
vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších prostriedkov 

prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života.  
 
Voľnočasové aktivity 
 Tu je treba dať do pozornosti najmä také aktivity, ktoré vytvárajú niektorí 
rodičia, jednotlivci i združené osoby, prípadne milovníci a nadšenci rôznych športov 
na  podporu konkrétneho športu. O rôznych  takýchto aktivitách je obec z dostupných 
informáciách seriózne informovaná: 

 Turistické prechádzky a výlety  

 Vodácke splavy 

 Adrenalínové športy 

 Cykloturistika a cyklistika 

 Stolný tenis a tenisové aktivity vôbec 

 Jogové a pohybovo strečingové aktivity 

 Relaxačné aktivity 
 
V kluboch  
 TJ Slovan Častá každoročne odohrá viacero zápasov na domácom ihrisku, 
ale i na ihriskách obcí a miest – tzv. vonku. Okrem toho usporadúva súťaž 
v minifutbale. V A mužstve je registrovaných cca 31 hráčov, žiacke mužstvá 
navštevuje 25 hráčov, detské družstvo 15 členov. Ďalej ide o trénerský 
a funkcionársky káder klubu. Vhodným doplnkom je divácka obec a podpora zo 
strany občanov na ligových podujatiach najmä na domácom ihrisku.  
 Klub slovenských turistov Častá  s počtom členov cca 35. Medzi 
najznámejšie aktivity patria: Deň lyžiarov, ale i lyžiarsky prejazd Doľany – Častá. 
V oblasti lyžovania nesmieme opomenúť budovanie bežeckých lyžiarskych dráh v  
zimných  obdobiach.  Najznámejším   podujatím   je  tradičná   Častovská   50-tka   
(8. mája), ktorá každoročne s účasťou cca 700 štartujúcich je najmasovejšou aktivitou 
tohto klubu, ďalej septembrový vytrvalostný beh Mraznické chodníčky a účasť na 
rôznych turistických pochodoch a prechodoch.  
 Silový trojboj ŠK SPC Častá – počet členov cca 29 pretekárov. Klub sa 
zúčastňuje na viacerých významných podujatiach doma i v zahraničí. Súťažná 
činnosť je zameraná na obsadenie domácich súťaží najmä majstrovstiev Slovenska. 
Zo zahraničných súťaží eminentným záujmom klubu sú majstrovstvá Európy a 
majstrovstvá sveta, ďalej rôzne pohárové súťaže doma i v zahraničí. Významnou 
súťažou je organizovanie Grand Prix Slovakia na domácej pôde v Častej, ktorá sa 
koná v telocvični ZŠ. Prezident klubu zastáva významnú funkciu Viceprezidenta 
v SAFKST. 
 Khan klub karate – počet členov cca 44 pretekárov a funkcionárov. 
Zúčastňuje sa najmä tréningových procesov, ktoré sú v telocvični ZŠ Častá. Ďalej 
aktivít na krajskej súťaži BUK, na súťažiach karate v Trnave, na majstrovstvách 
Slovenska, Grand Prix Slovakia a iných, často s cennými medailovými umiestneniami. 
Klub sa situuje okrem domácich súťaží i na aktivity v ČR.  



V Častej usporadúvajú každoročne: skúšky karate pre deti, mládež a členov za účasti 
skúšobných komisárov, súťaže ako MDD a Mikuláš. Zúčastňujú sa organizačných 
a rozhodcovských povinností na krajských súťažiach, ktoré usporadúva BUK (4 – 5 x 
ročne). Dvaja tréneri sú o. i.  evidovaný i vo Svetovej federácii karate WKF. 
 Kynologický klub s počtom členov cca 47, s rodinnými príslušníkmi okolo 76, 
ktorí tvoria akúsi rodinu. Klub organizuje počas celého roka pravidelné výcviky 
a súťaže. So štvornohými kamarátmi sa zúčastňujú aktivít i mimo rámca obce. 
 
Všeobecne k problematike klubov 
 K problematike klubov vo všeobecnosti je nutné podotknúť, že zmeny v kluboch 
sú úmerne závislé na počte členskej základne, finančných prostriedkoch 
a vytvorených podmienkach. To znamená, že kluby môžu voľne vzniknúť ale 
i zaniknúť, môže sa im zvýšiť alebo znížiť členská základňa. Podpora klubu aj 
napriek snahe nemusí byť vždy adekvátna (nedostatok finančných prostriedkov a ich 
správne prerozdelenie).  
 Musíme si uvedomiť, že obec môže vyčleniť financie len v objeme, ktorým sama 
disponuje. Rozdelenie finančných prostriedkov podlieha Komisii pre deti, 
mládež, šport a školstvo pri OZ a schváleniu OZ. 
 
 
Športové zariadenia a infraštruktúra v obci. 
 

V správe obce Častá sú nasledovné zariadenia: 

 Ihrisko – futbalový areál 
o  v súčasnej dobe veľmi pekne udržiavaný, oplotený  

 Detské ihrisko – v areáli futbalového ihriska 
o  udržiavané pod dohľadom obce 

 Mini – ihrisko pri ZŠ Častá (s umelým trávnikom) 
o  udržiavané, upravené 

 Telocvičňa pri ZŠ Častá 
o  udržiavaná, s rekonštruovanou strešnou časťou 

 Kynologický areál v oblasti kameňolomu 
o  svojpomocne budovaný  

 Klub turistov – vo futbalovom areáli 
o  miestnosť udržiavaná, slúži na klubové aktivity 

 Kúpalisko – Na vŕšku 
o toho času nefunkčné v dôsledku povodní.  

 
V obci ďalej pôsobia: 

 Fitnes p. Vadoviča 
o  vlastná posilňovňa vybudovaná nad Pekárňou 

 ŠK SPC Častá  
o  vlastná posilňovňa vybudovaná na Zámockej ul. 

 Tenisové kurty 
o  vlastný tenisový kurt na Kiperskej ul. 

 Areál RC klub Častá 
o vytvorený areál letiska (prevažne modelárske lietadlá), svojpomocne 

vybudovaný na Štefanovskej ceste v oblasti zv. Rozárka. 

 Možnosti vyžitia agroturistiky najmä jazdami na koňoch v kat. obce, kde sa i 
táto činnosť rozvíja. 

 
Využiteľnosť zariadení a infraštruktúr: 



 Uvedené zariadenia, areály a pod. sú využívané občanmi z Častej ale 
i blízkeho okolia, až na kúpalisko, ktoré bolo značne poškodené v r. 2011 vplyvom 
povodní, ktoré zasiahli samotnú obec.  
 
 
Analýza finančného zabezpečenia. 

 

 Na rozvoj športu v obci Častá sa každoročne vyčleňujú nemalé finančné 
prostriedky (napr. schválený rozpočet v r. 2016 bol vo výške 19.550 Eur). Finančné 
prostriedky každoročne pokrývajú: 

 športové infraštruktúry vo vlastníctve alebo správe obce 

 zabezpečenie využívaných infraštruktúr v základných školách, v ktorých je 
obec zriaďovateľom 

 zabezpečenie športových potrieb pre ZŠ 

 športové podujatia 

 dotácie klubov, ktoré sa za posledné obdobie pohybujú vo výške cca 10 550 
eur ročne 

 nutná rezerva. 
 

 
Výhľadové plány do budúcna, prideľovanie dotácií. 

 

Výhľadové plány do budúcna 
 Naďalej pokračovať v podporovaní športových aktivít našich spoluobčanov, 
ktoré chceme riešiť niekoľkými smermi: 

 Podporovať organizovanie športových súťaží pre všetkých i športovo zdravotne 
postihnutých.  

 Propagovať športové aktivity cestou miestneho rozhlasu. 

 Starať sa o jestvujúce zariadenia vo vlastníctve, resp. správe obce postupne ich 
zveľaďovať a skrášľovať. 

 Každoročne oceniť športovcov alebo športových odborníkov pôsobiacich v našej 
obci. 

Za týmto účelom vytvárať vhodné podmienky v rámci daných možností obce.  
 
 
Prideľovanie dotácií a financovanie športových aktivít obcou 
 Podmienky a kritériá poskytnutia finančného príspevku (dotácie) obcou môžu 
byť len v súlade so zákonnými ustanoveniami a platnou legislatívou. Dotácie budú 
poukázané tým právnickým osobám, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:  

1. prijímateľ dotácie má sídlo na území obce Častá  
2. pôsobí, alebo vykonáva činnosť na území obce Častá  
3. poskytuje služby najmä obyvateľom obce Častá 
4. je riadne registrovaný MV SR, prípadne inými dotknutými zložkami, ak to 

vyžadujú ďalšie právne predpisy 
5. poskytnutie dotácie zároveň nesmie zvyšovať dlh obce  
6. na poskytnutie nie je právny nárok  
7. dotácia je zmluvne viazaná medzi obcou a klubom a musí byť zúčtovaná 

v zmysle finančných predpisov. 
 
Záver. 

 



 Niektoré doterajšie prístupy k riešeniu vybraných problémov v športe sa 
ukázali ako málo účinné, nakoľko nedokázali osloviť či už spoločnosť alebo 
kompetentných na rozhodujúcich pozíciách. 
 Zapojenie spoluobčanov a kolektívov do rozvoja športu na príslušnej úrovni sa 
len ťažko zmení k lepšiemu bez adekvátnych finančných prostriedkov a úmerného 
budovania infraštruktúry.  
 Týmto koncepčným materiálom chceme prispieť ku kvalitatívne vyššiemu 
stupňu realizácie športu vo všetkých výkonnostných a vekových kategóriách ako aj 
podpory práce s mládežou, dospelými, alebo zdravotne postihnutými osobami za 
krajší a zdravší život. 
 
 
Použité podklady : 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Častá – jún 2009 

 Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe  

 Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 

 Publikácia Častá 

 Častá v kontexte zmien prvej polovice 20. stor. – M. Kovačik 2015 

 Výročné správy obce Častá 
 
Príloha foto : 

 

 
 

 Futbalové mini – ihrisko   Telocvičňa ZŠ  

 

 
 
 Detské  ihrisko    Futbalové ihrisko 
 


