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 Ani som sa nenazdal a čoskoro bude 

rok, čo som vo funkcii vášho starostu. Stane sa 

tak 10. decembra 2019, kedy uplynie presne rok, 

čo sa konala ustanovujúca schôdza obecného 

zastupiteľstva. Okamžite som sa vtedy pustil do 

finalizácie Vianočných trhov 2018 na námestí 

v Častej. Ešte pred nástupom do funkcie som 

s mojimi blízkymi, spolupracovníkmi, kamarát-

mi a ľuďmi dobrej vôle pripravoval spomínané 

trhy, vrátane výzdoby vianočného stromu na 

námestí. Tento rok to bude so stromom inak. 

Nebudeme vyrezávať ďalší živý strom, ale ozdo-

bili sme žiarovkami existujúci živý strom na 

Hlavnej ulici oproti kvetinárstvu – pri vjazde do 

Záhradníckej ul. Obecné Vianočné trhy 2019 

v Častej ale opäť organizujeme na námestí 

v sobotu 7.  decembra 2019. Vítanie Nového 

roku so šampanským sa konalo pri pizzerii De-

dinka a radi vás tam znovu privítame posledný 

deň v roku 2019. Tak, ako minule, nebudeme 

organizovať obecný ohňostroj ani tento rok. 

V januári sme zorganizovali pre verejnosť dve 

prezentácie p. Kašického o možnostiach čerpa-

nia peňazí z tzv. nórskych fondov. Okrem prie-

bežného likvidovania čiernych skládok v našom 

chotári, ktoré musíme zaplatiť všetci zo spoloč-

nej obecnej pokladne, sme sa pustili do opráv 

verejného osvetlenia. Zatiaľ poslednou akciou 

v tomto roku je prerezávka stromov a krovín 

v r á t a n e  v ý m e n y  n e v y h o v u j ú c i c h 

a nebezpečných káblov na ul. Na vŕšku 

v chatárskej lokalite od malého parkoviska pri 

bývalom amfiteátri smerom ku kaplnke, čo nám 

zabezpečuje p. Richard Mosoriak so svojimi 

pomocníkmi. Zlepšili sme aj verejné osvetlenie 

na Štefanovskej ul. z dôvodu, že na tejto ulici 

doposiaľ nebol vybudovaný chodník pre peších 

a chodci musia chodiť po krajnici vozovky a 

chceme, aby táto cesta bola čo možno najlepšie 

osvetlená.  Aj v tomto smere robíme prípravné 

opatrenia na vybudovanie naplánovaného chod-

níka. Musíme dať prepracovať projektovú doku-

mentáciu z dôvodu, že investor v stavebnej loka-

lite Paradise Housing na Štefanovskej ul. prisľú-

bil vybudovať časť budúceho chodníka pre pe-

ších na vlastné náklady a nám sa v plánoch zme-

nilo smerovanie chodníka a miesta budúcich 

prechodov pre chodcov, ktoré musíme prispôso-

biť zmeneným pomerom.   

 Najväčšia rozsahom, prípravou aj roz-

počtom v najbližšom období bude pripravovaná 

nadstavba nad školskou jedálňou v areáli základ-

nej školy, ktorú potrebujeme zrealizovať 

z dôvodu rozšírenia kapacity tried. Mňa veľmi 

teší, že v priebehu mesiacov jún – júl 2019 sa mi 

podarilo na rokovaniach s Bratislavským samo-

správnym krajom presadiť, aby aj Častá bola 

zaradená do zásobníka projektov pre rozširova-

nie kapacít ZŠ v Bratislavskom kraji. Po úspeš-

nom zaradení Častej do programu sme neod-

kladne spolu s mojim zástupcom starostu p. Pet-

rom Tatranským a riaditeľkou ZŠ p. Adrianou 

Cíferskou a jej tímom začali pripravovať kon-

cepciu rozširovania kapacity tried vrátane úpra-

vy a ďalšieho zhodnotenia a skrášlenia školské-

ho areálu, napr.:  
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 vybudovanie športového ihriska na terajšej asfaltovej 

ploche vrátane malej tribúny, 

 vybudovanie menšieho parkoviska, 

 zateplenie a vynovenie interiéru telocvične, 

 vybudovanie nových detských preliezok, 

 vybudovanie nutnej prístavby (bude súčasťou rozšírenia 

kapacity) s bezbariérovým  prístupom  vrátane výťahov 

a novovybudovaného sociálneho zázemia, 

 zakomponovanie  vodozáchytných opatrení pri technic-

kej realizácii stavby atď.  

  

 Ďalšími zrealizovanými alebo chystanými vylepšenia-

mi pre obyvateľov Častej, väčšími či menšími sú: 

 spustenie systému informovania občanov prostredníc-

tvom notifikácii cez mobil alebo   e-mail o dianí 

v dedine – pre odberateľov zadarmo, 

 oprava a výmena kúrenia vo futbalových kabínach na 

ihrisku – po veľa rokoch budú mať    futbalisti v Častej 

všetkých vekových kategórii konečne štandard zodpove-

dajúci dnešnej  dobe,                                                                                                                        

 zateplenie hlavnej budovy základnej školy vrátane vy-

novenia hlavného vstupu do budovy          s koncesným 

partnerom (v čase písania článku  ešte prebieha), 

 vybudovanie novej plnohodnotnej asfaltovej plochy pri 

vstupe do areálu futbalového          ihriska – toto sa po-

darilo konečne zrealizovať po tridsiatich rokoch, bude 

slúžiť ako   spevnená plocha na parkovanie osobných 

áut pri domácich futbalových zápasoch, pri   kultúrnych 

alebo spoločenských podujatiach organizovaných 

v areáli vrátane odvodnenia plochy zbernou vpusťou  

a chystaným odvodňovacím žľabom,  

 vybudovanie odvodňovacieho žľabu na ceste do Čas-

tianskej doliny,  

 oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v správe 

obce (podľa finančných možností  - ulice Fándlyho, 

Sokolská a Záhradnícka), v budúcom roku pokračujeme 

v opravách výtlkov,  

 z dôvodu vonkajších okolností sme boli prinútení zme-

niť sídlo spoločného stavebného úradu a premiestniť ho 

z Modry do Budmeríc, podávanie žiadostí  zostáva 

v Častej vrátane všetkých poplatkov, ktoré od 1. októbra 

2019  zostanú výhradne príjmom obce, 

 opravy a technické zlepšenia verejného osvetlenia 

v  o b c i 

(píšem na 

inom mieste 

článku), 

 pripravova-

ná rekon-

š t r u k c i a 

multifunkč-

ného ihriska 

v areáli ZŠ – 

sme pred 

p o d p i s o m 

z m l u v y 

o pridelení 

d o t á c i e 

10.000 EUR 

od Úradu 

vlády SR, 

pričom ešte 

p r e b i e h a 

administratívna kontrola programov na rozvoj športu 

v obci za r. 2018,  

 pridelená dotácia vo výške 15.000 EUR na vybudovanie 

technickej infraštruktúry verejnej Wi-Fi  siete v obci – 

peniaze nám pridelila Európska komisia po podaní našej 

žiadosti v rámci programu pre štáty Európskej únie pre  

budovanie verejných bezdrôtových sietí, 

 oprava nebezpečného dreveného trámu na streche budo-

vy obecného úradu vo dvore, ktorý užíva rodinné cen-

trum U Maťka Klinčeka, 

 začiatok revitalizácie areálu bývalého kúpaliska – boli 

vyrezané nebezpečné topole, pričom jeden z nich sa už 

zrútil samovoľne (našťastie smerom do kúpaliska a nie 

na blízke rodinné  domy) a dobrovoľnými hasičmi bol 

vyčistený bývalý plavecký bazén od nánosov blata 

a piesku, ktoré tam zostali od záplavy v roku 2011,  

 oprava sochy sv. Floriána na Hlavnej ul. ako celku, t. z., 

že obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo na základe žiadosti 

DHZ Častá opravu sochy vrátane podstavca; posledná 

oprava tejto sochy podľa dostupných zdrojov bola 

v roku 1948,  

 oprava a nový náter poškodeného zábradlia okolo sochy 

sv. Františka Xaverského na zákrute pri Fuggerovom 

dome,  

 pracovníčka obecnej knižnice v Častej pani Danka Poiz-

lová bola úspešná so žiadosťou a s podaným projektom 

o obnovenie knižničného fondu do zbierky našej čas-

tianskej knižnice s celkovým rozpočtom 1.100 EUR, z 

čoho z vlastných zdrojov obce bude spolufinancovanie v 

sume 100 EUR, 

 do obecnej knižnice sme takisto zaobstarali síce už pou-

žívaný, ale stále funkčný počítač, do ktorého ešte do 

konca roku 2019 musíme nainštalovať nový obslužný 

softvér pre evidenciu  a prevádzku knižnice, 

 zlikvidovali sme zostatky po zrútenej lipe v parku pred 

Obecným úradom, 

 častianskej dychovke sme v skúšobni vymenili nové, 

výkonnejšie a šetriace LED osvetlenie,  

pokračovanie na strane 3 →  



 v septembri 2019 sa začalo s distribúciou kompostérov 

do domácností, ktoré občania dostávajú takisto zadarmo 

 vydávanie kompostérov stále prebieha v priestoroch 

obecného úradu zatiaľ do konca roka. Sledujte, prosím, 

oznamy v obecnom rozhlase, na webovej stránke 

www.casta.sk, resp. aktivujte si odber notifikácií do 

mobilu alebo e-mailom pre vašu väčšiu informovanosť, 

 pred odovzdaním je vybudované vonkajšie pódium 

s pergolou pred budovou OÚ, 

 zlepšili sme povrch cesty, ktorá spája Družstevnú ul. 

s bytovkami – v spodnej časti je navezený a už aj rozhr-

nutý drvený recyklovaný asfalt, ktorý sa podarilo zabez-

pečiť p. Jurajovi Porkertovi. Rozhrnutie materiálu za-

bezpečil p. Jozef Dukát. 

 

 Možno som na niečo aj zabudol,  s radosťou vás bu-

dem informovať o všetkom novom. Takisto sme zachovali tra-

dičné kultúrne a spoločenské podujatia v obci, zároveň chceme 

pripraviť spoločný kalendár týchto podujatí v rámci Mikrore-

giónu Červený Kameň pre rok budúci ako aj ďalšie roky. 

S prípravou kalendára a tiež s prípravou obecných Vianočných 

trhov 2019 mi veľmi pomáha Miška Šuteríková.    

   Novinkou, ktorú vám chcem s radosťou oznámiť je, že vede-

nie obce Častá a Farský úrad Častá s prípravným organizačným 

výborom spoločne chystajú „1. ples Častovanov na hrade Čer-

vený Kameň“, ktorý sa bude konať 22. februára 2020 

v priestoroch jazdiarne hradu. Touto udalosťou chceme založiť 

úplne novú tradíciu a veľmi sa tešíme zo spolupráce a ochoty 

vedenia hradu. Týmto sa chcem osobitne poďakovať riaditeľo-

vi hradu p. Hájičkovi za veľkorysosť a ústretovosť, ktorú nám 

preukazuje! Sledujte, prosím, notifikácie a plagáty k tomuto 

podujatiu. Všetci ste na 1. ples Častovanov na hrade Červený 

Kameň srdečne pozvaní!  

 

  Milí spoluobčania, na záver chcem všetkým mojim 

spolupracovníkom, pracovníkom a pracovníčkam na obecnom 

úrade, nápomocným obyvateľom Častej, kamarátom, blízkym, 

mojej manželke a poslancom / poslankyniam, ktorí mi nezištne 

pomáhali vo funkcii starostu v mojom prvom a ťažkom roku 

veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre mňa, ale hlavne pre 

našu spoločnú vec – našu Častú – urobili!  

 

 Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle krásne prežitie 

vianočných sviatkov a veľa, veľa zdravia a úspechov v novom 

roku 2020! 

Váš starosta  

Robert Lederleitner 

Pred budovou Obecného úradu sme vybudovali nové pódium. 

Je väčšie ako pôvodné betónové a dorobená je aj pergola, ktorá 

sa dá v prípade potreby prekryť plachtou. Finančne nám po-

mohla dotácia od Bratislavského samosprávneho kraja vo výš-

ke 3 655 €. Pódium sa bude využívať na spoločenské podujatia 

v obci, môže slúžiť aj deťom počas krúžkových činností. 

UZNESENIE č. 1 až 3-VI/OZ/2019 sú formláne pre chod 

zasadania OZ. 

 

UZNESENIE č. 4-VI/OZ/2019  Obecné zastupiteľstvo v 

Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 v spojitosti s ustanove-

ním § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)  
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1) berie na vedomie:  
a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k návrhu rozpoč-

tu obce Častá na roky 2020-2022,  

b) rozpočet obce Častá na roky 2020-2022,  

c) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Častá na roky 

2020-2022.  
 

2) schvaľuje rozpočet obce Častá na rok 2020 v členení:  
a) Bežné príjmy obce 1 812 165,00 EUR,  

-Bežné výdavky obce 1 695 630,00 EUR,  

-Kapitálové príjmy 0,00 EUR, 

-Kapitálové výdavky 72 135,00 EUR,  

-Príjmové finančné operácie 0,00 EUR,  

-Výdavkové finančné operácie 44 400,00 EUR,  

Plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia 0 EUR,  

b) schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2020. 

 

U Z N E S E N I E č. 5-VI/OZ/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e 

VZN č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o 

miestnej dani z nehnuteľnosti. 

 

U Z N E S E N I E č. 6-VI/OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) n e s c h v a ľ u j e  

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. 

 

 U Z N E S E N I E č. 7-VI/OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e 

správu o výsledku činnosti za školský rok 2018/2019 z Rady 

školy Základnej školy s materskou školou Častá v predloženom 

znení. 

 

U Z N E S E N I E č. 8-VI/OZ/2019  

Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) berie na vedomie  

informácie zo stretnutia na Bratislavskom samosprávnom kraji 

starostu Roberta Lederleitnera a zástupcu starostu Petra Tatran-

ského s p. Lukáčovou a p. Jesenským. 

 

U Z N E S E N I E č. 9-VI/OZ/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) s c h v a ľ u j e : 

a) osadenie odvodňovacích žľabov v obci – cesta do častian-

skej doliny, ul. Na vŕšku v sume 3.300 EUR a pri novej asfalto-

vej ploche pri vstupe do areálu futbalového ihriska v Častej na 

Sokolskej ulici v sume 2.000 EUR,  

b) nákup traktorovej kosačky v sume 3.000 EUR, 

c) nákup zásobníka posypovej soli ako príslušenstvo k obecné-

mu malotraktoru pre zimnú sezónu v sume 1.900 EUR.  

 

U Z N E S E N I E č. 10-VI/OZ/2019  
Obecné zastupiteľstvo v Častej v zmysle ustanovenia § 11 ods. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-

ších predpisov (Zákon o obecnom zriadení) a v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov s c h v a ľ u j e prenájom nehnuteľného 

majetku obce - kancelárskeho priestoru na prízemí budovy 

Obecného úradu Častá - miestnosť Mikroregiónu Červený Ka-

meň pre Občianske združenie Malokarpatský región (MAS) v 

sume 155,00 EUR/mesačne, z toho nájom bude 100,00 EUR/

mesačne a služby spojené s nájmom 55,00 EUR/mesačne z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
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 Hasiči hneď v úvode varujú pred nadchádzajúcou zim-

nou sezónou. Zima prináša určité riziká, pokiaľ sa týka najmä 

dvoch výrazných faktorov: vykurovania a dopravných nehôd. 

Vo vykurovaní každoročne zaznamenávame zvýšený výskyt 

nárastu požiarov spôsobených od komínových telies, krbov 

a vykurovacích telies všeobecne. Občanom dávame do pozor-

nosti najmä dodržiavanie odstupových vzdialeností horľavého 

materiálu od samotného zdroja tepla.  Štatistiky či už Sloven-

ské, ale i  OR HaZZ v Pezinku sú v tomto smere neúprosné. 

Žiaľ, každoročne doplatia na danú neopatrnosť i ľudia tým naj-

cennejším, a to je životom. Tichým zabijakom sa stáva i plyn, 

najmä CO (oxid uhoľnatý) vznikajúci pri horení. 

 Druhým faktorom, na ktorý sme chceli poukázať je 

oblasť dopravných nehôd. Žiaľ, nárast dopravnej nehodovosti 

je často až alarmujúci. Blížia sa obdobia, keď bude na vozov-

kách námraza, sneh a doslova zlé počasie. Vodiči by mali zvá-

žiť svoje schopnosti a nepodceňovať svoje sily. Len nedávno 

došlo na Slovensku k vážnym dopravným nehodám s väčším 

počtom zranených i usmrtených. V Častej máme niektoré úse-

ky už s tradične vyskytujúcimi sa nehodami, a to : prejazd me-

dzi Častou a Dubovou (lesný sektor), prejazd medzi Častou 

a Doľanmi.  

 DHZ Častá sa venovala v minulom štvrťroku škole-

niam, kde sme boli i na školení v Pezinku. Prednášky sa týkali 

najmä odborných záležitostí a 

DHZ  ČASTÁ  

Strana 5 

pokračovanie na strane 6 →  



ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK       4 

problematík, kde si naši členovia overovali svoje vedomosti a 

schopnosti. Ďalšou pracovnou náplňou našich členov bola op-

rava a údržba techniky a samozrejme brigádnická činnosť. 

V oblasti zásahov sme už tradične zasahovali pri požiari na 

smetisku v katastri obce Dubová. Pri zásahu sme nasadili obe 

techniky a to CAS 25 a CAS 32.  Požiar sa nám podaril úspeš-

ne zvládnuť. 

 Blíži sa koniec roka a tu si dovolíme poďakovať všet-

kým našim členom za prácu, ktorú vykonali. Poďakovanie patrí 

nielen im, ale aj tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomá-

hajú. Blížia sa Vianoce i Nový rok, a preto želáme veľa zdra-

via, šťastia a radosti vo svojich rodinách. 

Výbor DHZ Častá 

Regulatíva priestorového usporiadania územného plánu 

pre novobudované ulice 
( Územný plán obce Častá záväzná časť str. 78, zmeny a dopln-

ky č. 2/2013 str. 5,  Zákon č. 50/1976 Zb., STN 73 4301 ) 

 

 Aktuálne platná Záväzná časť ÚPN v časti regulatíva 

novej zástavby v rozsahu rodinný dom povoľuje postaviť tak-

mer “čokoľvek kdekoľvek“ (kde územný plán povoluje výstav-

bu). Pre novobudované ulice povoľuje regulatíva pre stavbu 

rodinného domu so šikmou strechou dve nadzemné podlažia 

plus obytné podkrovie takže reálne tri podlažia, viď. priložené 

obrazové znázornenie. Pre domy s rovnou strechou dve nad-

zemné podlažia. Z uvedeného vyplíva, že sa nedá predpokladať 

budúci vzhľad ulíc. Sťažnosti občanov k benevoletnej regulácii 

vnímam ako opodstatnené. Tu vidím do budúcna priestor na 

širšiu diskusiu k smerovaniu zástavby, ktorou sa aj vopred určí 

budúci vzhľad ulíc, ktorý bude dopĺňať architektúru obce. Dob-

ré nastavená regulatíva môže byť len prínosom, ktorý neobme-

dzí, len určí presné hranice, do ktorých treba vedieť zapracovať 

svoje požiadavky na bývanie. V záväznej časti územného plánu 

má obec možnosť stanoviť  pravidlá k výstavbám 

v jednotlivých častiach svojho územia (tzv. územné zóny) čoho 

účinkom je, že sa tvorí architektonický vzhľad ulíc a obce. 

Vlastníci stavebných pozemkov tiež vedia, aká stavba môže 

vyrásť v ich susedstve. Vedeniu obecného úradu a poslancom 

OZ môžem len odporučiť  v prípade, ak budú prerokovávať 

zmeny a doplnky k územnému plánu, aby dôkladne prehodnoti-

li pravidlá pre budúce smerovanie novej zástavby.  

 

Príklad z iných obcí: 

 Pre novovznikajúcu ulicu územný plán stanovil jasné 

smerovanie zástavby a to: 

1 NP (prízemie) so šikmou alebo plochou strechou + obytné 

podkrovie STN 73 4301 v šikmej streche, alebo ustupujúce 

podlažie s plochou strechou v zmysle STN 73 4301. 

  

Činnosť komisie za rok 2019 

1. Zasadnutie: verejné 18.03.2019, 18:30 hod. 

Miesto zasadnutia: zasadačka Mikroregiónu na prízemí Obec-

ného úradu v Častej 

Predmet: 

 a.) Prerokovať stavebný zámer p. Lukáša Hajdina a p. Erika 

Setnického 

 b.) Rozvojová lokalita územného plánu 24/o, diskusia 

s verejnosťou 
 

2. Zasadnutie: verejné 24.04.2019, 18:30 hod 

Miesto zasadnutia:  výjazdové na Ulici Slnečná 

Predmet: 

Prerokovať žiadosť,  odpredať za symbolickú cenu podiel na 

pozemkoch pod cestou na Ul. Slnečná obecnému úradu Častá. 

Na zasadnutie budú pozvaní všetci podieloví spoluvlastníci. V 

prípade záujmu odpredať svoje podiely, budú spísané prehláse-

nia ako podklad k možnému  
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vypracovaniu kúpno-predajnej zmluvy.  
 

3. Zasadnutie: verejné 02.05.2019, 18:30 hod.          

Miesto zasadnutia:  výjazdové v novobudovanej lokalite (21/o) 

Ruža 

Predmet: 

Prerokovať žiadosť p. Ing. Petra Horvátha o územnoplánovaciu 

informáciu k zámeru výstavby maloobchodnej predajne vinoté-

ky. 
 

4. Zasadnutie: verejné, 09.05.2019, 18:30 hod.   

Miesto zasadnutia:  výjazdové na Ulici Na vŕšku pri kúpalisku 

v Častej 

Predmet: 

Kúpalisko Na vŕšku v Častej:  

 zdokumentovať aktuálny vzhľad a stav  

 diskusia s občanmi   

 vydať odporúčanie  

5. Zasadnutie: verejné, 30.05.2019, 18:30 hod.    

Miesto zasadnutia:  výjazdové na ulici Veterná v Častej 
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6. Zasadnutie: neverejné, 22.08.2019, 18:30 hod.     

Miesto zasadnutia:  výjazdové obec Častá 

Predmet: 

a) Žiadosť p. Grzegorza Kulawiaka k umiestneniu prevádzky a 

k začatiu podnikateľskej činnosti. 

b) Žiadosť p. Magdalény Miklovičovej o umiestnenie panora-

matického zrkadla na stĺpe verejného osvetlenia. 

c) Návrh komisie: Vodozádržné opatrenia 

d) Návrh komisie: Výmena dreveného prekrytia na šachte 

e) Návrh komisie: Deliaca čiara pri tehlovom transformátore 

f) Návrh komisie: Výmena dopravného zrkadla 

g) Návrh komisie: Všeobecné záväzné nariadenie obce Častá 

o miestnom poplatku za rozvoj 
 

7. Zasadnutie: neverejné, 24.10.2019, 19:00 hod. 

Miesto zasadnutia:  Hasičská zbrojnica,  Na vŕšku 305/1, 900 

89 Častá 

Predmet: 

VZN poplatok za rozvoj – nutnosť, analýza, návrh výšky sa-

dzieb  
 

Ostatná činnosť za rok 2019 

 Predbežné rokovanie na vysporiadaní pozemkov pod 

obecnou budovou na ihrisku s vlastníkom týchto pozem-

kov.  

 Obhliadka vytápajúcich pivníc v bytovom dome na Ul. 

Fándlyho, určenie možných príčin, odporučenie 

k odstráneniu porúch.  

 K ohláseniu drobnej stavby vykonala komisia prevere-

nie prác a odtoku vody zo strechy u stavebníka.  

 Oprava prepadnutej vozovky na Ul. Štefanovská - do-

hľad nad prácami    
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 Osadenie žľabov, cesta do Častianskej doliny Ul. Na 

vŕšku - dohľad nad prácami  

 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre cenovú 

kalkuláciu  k zámeru vybudovať spevnenú plochu k 

prechodu obecného malotraktora do garáže, ktorá sa 

nachádza v areáli ZŠ Častá 

 Dokončovacie práce na zateplení budovy ZŠ Častá – 

kontrola vykonaných prác a spísanie nedostatkov  
 

 Budovanie spevnenej plochy na ihrisku (tzv. asfaltérske 

práce) – dohľad nad prácami  

 

Čo komisia nestihla v roku 2019 

 Ulica Podzámocká časť Horné Grefty – Obnova rokova-

ní na vysporiadaní pozemkov pod cestou 

 Ulica Fándlyho – Vypracovanie podkladov pre cenovú 

kalkuláciu na opravu vozovky a chodníkov   

 

 

Členovia komisie: 
Predseda a člen komisie: 

Martin Turay – poslanec OZ 

 

Členovia komisie: 

Jozef Dukát – poslanec OZ 

Roman Setnický, Branislav Pudmarčík, Ján Porkert, Tomáš 

Dominik 

 

Záver: 

Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať členom ko-

misie za výbornú spoluprácu, konštruktívne a vecné diskusie so 

zdravým pohľadom na vec.  

 

                                                                                                                                          

 

 

Martin Turay,  

poslanec OZ Častá 

predseda komisie  
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Čo všetko musí zvládnuť súčasný učiteľ 

 

 Asi všetci cítime, že sa naša spoločnosť, a s ňou 

aj ľudia v nej, mení. Žijeme stále hektickejšie. Aj my v škole 

vnímame túto zmenu i na našich deťoch, rodičoch, ale aj na 

nás učiteľoch. To, čo kedysi fungovalo a bolo bežnou vyučo-

vacou metódou, dnes už dávno nezaberie. Žijeme vo svete 

počítačov, kde priama komunikácia bude čoskoro zriedkavos-

ťou a ľudia radšej komunikujú nepriamo cez sociálne siete. Je 

veľmi dôležité nezostať zaskočený a vedieť sa prispôsobiť 

zmene, o tom v konečnom dôsledku svedčí aj naša inteligen-

cia. Ale, samozrejme, všetko má svoje hranice a my dospelí 

sme tu nato, aby sme tie hranice postrážili. 

 V súčasnosti pracuje v našej ZŠ s MŠ Častá 51 za-

mestnancov, z toho 37 pedagógov, ostatní sú nepedagogickí 

zamestnanci. V materskej škole máme 88 detí a v základnej 

škole 280 žiakov. Staráme sa o 30 integrovaných detí a ďalších 

10 s individuálnym prístupom. Je už bežné, že do našej školy 

chodia deti, ktoré sú intaktné (zdravé), ale i deti s nadaním, s 

vývinovými poruchami učenia (dysgrafiou, dyslexiou, dysorto-

grafiou), deti s poruchami pozornosti – ADHD, ADD, 

s Aspergerovým syndrómom, autizmom, s poruchami správa-

nia, zrakovými a sluchovými postihnutiami, s rôznymi zdra-

votnými znevýhodneniami. A na to všetko musíme byť pripra-

vení a musíme zvládať každodennú prácu s rôznorodou skupi-

nou detí.   

 Čo potrebujeme k tomu, aby sme toto všetko zvládli 

a vytvorili bezpečné, tvorivé, fungujúce prostredie, kam deti 

chodia rady? Je to ťažká otázka so širokými možnosťami od-

povede. Keby som mala odpovedať jedným slovom, tak by 

som zvolila slovo LÁSKA. Taký učiteľ, ktorý vykonáva svoju 

prácu ako svoje poslanie, nevidí prekážky. Vie, že sa musí 

dennodenne učiť nové metódy, prehodnocovať, či urobil 

správne kroky pri vzdelávaní, ale i v komunikácii s deťmi, či 

rodičmi.  

 Žijeme v dobe, keď postavenie učiteľa v spoločnosti 

nie je docenené, a to sa odzrkadľuje aj na fakte, že sa do škol-

stva veľa ľudí „nehrnie“ a vyberá si menej náročnú a finančne 

lepšie ohodnotenú prácu.  

Riaditeľ školy v súčasnosti musí byť manažér, ekonóm, špe-

ciálny pedagóg, učiteľ, kouč, psychológ, sociálny pracovník, 

terapeut, lektor, projektant, staviteľ, dizajnér, terapeut, verejný 

obstarávateľ, BOZP a PO technik, musí rozumieť elektronickej 

schránke, GDPR, fungovaniu MŠ, ŠKD, ZŠ a jedálne a čo 

najrýchlejšie si naštudovať zmeny zákonov a ich pochopenie 

a implementáciu do jednotlivých oblastí... 

 

Vybudovanie dobrého, fungujúceho a profesionálneho 

 tímu 

 

 Veľmi nám záleží, aby na našej škole vyučovali 

a vychovávali naše deti kvalitní učitelia. A to je jeden 

z hlavných cieľov v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov. 

 Jednou z ciest, ako všetky tieto nové výzvy zvládnuť, 

je vybudovanie dobrého, fungujúceho a profesionálneho tímu. 

 Už tretí rok sa učíme od tých najlepších škôl nielen na 

Slovensku, ale i v zahraničí. To nám dáva nádej, že všetko sa 

dá zvládnuť a netreba sa pri problémoch vzdávať, ale sa spá-

jať, inšpirovať a navzájom sa zdieľať. Tieto školy sú pre nás 

veľkou inšpiráciou, lebo nenadarmo sa hovorí: „Vo dvojici sa 

to ľahšie ťahá.“ Sme aktívnymi partnermi Združenia základ-

ných škôl Slovenska, Klubu riaditeľov spoločnej školy a Fóra 

proaktívnych škôl. Našimi najbližšími partnermi na spoluprácu 

sú: 

 ZŠ s MŠ Štiavnické Bane, ktoré nám ukazujú, ako sa dá 

i v dnešnej dobe žiť v súlade s prírodou a so zvieratami. 

  ZŠ J. A. Komenského v Bratislave, ktorá vyučuje po-

mocou metódy Susan Kovalikovej – učiteľky 

a inovátorky kurikula, známeho aj ako metódy vysoko-

efektívneho učenia. 

 Spojená škola na Letnej ulici v Poprade, v ktorej je 

vzdelávanie postavené na princípoch a hodnotách, aby 

učenie bolo pre život, zo života a o živote. 

Čo všetko robíme v našej škole preto, aby sme takýto kvalitný 

tím mali? 

 

 Vytvorili sme Tím pre rozvoj školy – členovia tohto 

tímu sú pedagógovia, ktorí sa aktívne spolupodieľajú na 

tvorbe koncepcie školy. 

 Každý tím má svoje pravidlá fungovania a aj my sme si 

teda také pravidlá spoločne vytvorili. 

 Pracovný týždeň začíname pondelkovými informačný-

mi stretnutiami,  
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           kde sa podelíme o to, čo sme dosiahli a čo nás čaká. 

 Zaviedli sme pravidelné stretnutia celého pedagogické-

ho zboru – nazvali sme ich „Učiace sa stredy“, ktoré sú 

venované metodickému, odbornému, hodnotiacemu, 

tímovému, legislatívnemu vzdelávaniu. 

 Plán profesijného rastu, v ktorom máme zadefinované 

oblasti vzdelávania z hľadiska potrieb školy, presne 

definuje, akým smerom sa jednotliví pedagógovia budú 

odborne rozvíjať. 

 

Vzdelávanie učiteľov – ročný plán 

 

 Vysoko efektívne učenie (4 pedagógovia) 

 Vzdelávania v rámci Erazmu /9 pedagógov/ 

 Vlastné vzdelávanie reflektujúce na zmenu zákona 

o pedagogických a odborných zamestnancov (všetci 

pedagógovia) 

 Vzdelávanie v oblasti prevencie sociálno-patologických 

javov a multidisciplinárna spolupráca s organizáciami 

zaoberajúcimi sa sociálno-právnou ochranou detí (5 

pedagógov a odborných zamestnancov) 

 Zvyšovanie kvalifikácie formou štúdia ďalšieho apro-

bačného predmetu alebo prostredníctvom prvej, resp. 

druhej atestácie (9 pedagógov) 

 

Súčasné projekty v Erazme plus 

 

KA1- Poďme nato inak – Tento projekt je zameraný na vzde-

lávanie učiteľov v oblasti práce s nadanými deťmi. Na našej 

škole okrem detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími po-

trebami máme aj deti, ktoré sú nadané a veľmi šikovné 

v rôznych oblastiach a naším cieľom je vedieť uchopiť tento 

ich dar a ďalej ho rozvíjať. Lebo nikdy nevieme, či v niekom 

z našich žiakov nedrieme nový Edison... 

 

KA2 – Rok európskeho kultúrneho dedičstva – šanca pre bu-

dúcnosť – projekt Erasmus+ KA2 – druhá časť 
O tomto projekte sme vás informovali už v minulých číslach 

Informačníka. Vtedy naši žiaci vycestovali spoznávať nórske 

kultúrne dedičstvo a remeslá v našej partnerskej škole 

v nórskom Koppangu. Aktuálne sa pripravujeme na návštevu 

skupiny detí a učiteľov zo spomínanej školy. Ich návštevu oča-

kávame 9. 12. – 12. 12. 2019. V rámci nášho programu im 

predstavíme naše regionálne tradičné remeslá – košikárstvo, 

včelárstvo, vinohradníctvo a keramikárstvo. V tomto s nami 

spolupracujú i naši rodičia aj starí rodičia. Hlavná časť progra-

mu sa uskutoční počas vyučovania v škole. Hlavnými aktérmi 

prípravy programu sú naše deti, ktoré budú lektormi pre jednot-

livé remeslá.  

 

Návšteva Nórov 

 

 Cieľom tejto návštevy je ukázať im našu kultúru, tra-

dície a remeslá.  

 Budeme ich učiť, čo sme sa naučili v rámci tohto pro-

jektu my – základy tradičných remesiel – košikárstvo 

a včelárstvo v rámci vyučovania, naučíme ich spievať naše 

ľudové piesne, tancovať, a hrať sa detské hry. Zavítame do 

Slovenskej ľudovej majoliky, aby sme im ukázali našu krásnu 

keramiku. Navštívime farmu, zavedieme ich aj do vinárskej 

pivnice, kde sa dozvedia o tradičnom aj modernom spôsobe 

spracovania našej najrozšírenejšej plodiny – hrozna. Ukázať by 

sme im chceli aj tradičné vianočné trhy v „najkrajšom meste 

Slovenska roka 2019“ v Trnave.  

 Všade ich budú sprevádzať naši žiaci a učitelia. Verí-

me, že táto návšteva utuží naše, už dnes veľmi dobré, priateľ-

ské vzťahy medzi našimi partnerskými školami.      

 

Dreams and teams – medzinárodný projekt na podporu 

športu medzi mladými ľuďmi  

„Šport má moc zmeniť svet. Má moc sa zjednotiť takým spôso-

bom, ako nič iné. Hovorí s mládežou jazykom, ktorému rozume-

jú. Šport môže raz vytvoriť nádej tam, kde bolo zúfalstvo. ..... 

smeje sa tvárou v tvár všetkým druhom diskriminácie. " Nelson 

Mandela 

pokračovanie na strane 12 →  
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Tento citát je mottom projektu. 

 Naša škola sa zapojila 25.11.2019 do projektu 

v spolupráci so Základnou školou vo Wroblowiciach v Poľsku. 

Obe školy pripravili športové podujatia pre deti a zdieľali si 

svoje skúsenosti prostredníctvom krátkeho videa a fotografií, 

ktorými sa navzájom povzbudzovali.  U detí mala aktivita veľ-

ký úspech.   

 

Deň starých rodičov v ZŠ a v MŠ 

 

Október – mesiac úcty k starším 

 Nádherné slnečné dopoludnia v pestrofarebnom jesen-

nom šate prialo našim starým rodičom, rodičom a prarodičom, 

ktorých si jednotlivé ročníky na prvom stupni a v materskej 

škole pozvali k oslave mesiaca október, tradične patriaceho 

k prejavu úcty staršiemu veku. Tí, ktorí prijali pozvanie, 

v milom a srdečnom prostredí tried zabudli na každodenné sta-

rosti, fyzicky i duševne pookriali v kruhu známych a priateľov 

z rokov uplynulých. Potešili sa nielen malým darčekom, ale 

i krásnym pesničkám, básničkám, prianiam, tancom a scénkam. 

O jedinečnú náladu sa však postarali aj samotní starí rodičia so 

svojimi výpoveďami z mladosti, detstva a prejaveným neutí-

chajúcim mladíckym elánom. Spoločne s vnúčatami vytvárali 

veselé tekvičky, jesenné košíčky, anjelikov, sovičky, jabĺčka – 

háčkovaním, skladaním a šitím.  

 Veríme, že sme našich nenahraditeľných starých rodi-

čov potešili a na tieto chvíle si zachovajú milé spomienky.   

Zostávame s prianím: Milí starí rodičia (seniori), prajeme Vám 

pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo 

života. Nech sú dni Vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou 

nás všetkých. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, 

z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie 

Vášho života. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení 

láskou a pozornosťou svojich najbližších. Ďakujeme aj pani 

učiteľkám – organizátorom tohto podujatia so želaním: „O rok 

dovidenia“.  

 

Čo máme nové v našej školskej jedálni? 

  

 V našej školskej jedálni sa stravujú deti našej školy, 

učitelia, dôchodcovia, cudzí stravníci. Taktiež  varíme pre naše 

deti v MŠ. Počet je okolo 320 stravníkov. Vzhľadom na sku-

točnosť, že sme od septembra prešli na stravovanie „zadarmo“, 

pokračovanie na strane 13→  
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musela naša školské jedáleň prejsť rozsiahlejšou rekonštruk-

ciou.  

 Tento školský rok sme zaviedli čipový systém, ktorý je 

umiestnený pri výdajnom okienku. Spočiatku sme mali veľké 

obavy, ale zvykli sme si my, pracovníčky ŠJ a aj naše deti. Sa-

mozrejme, sú to deti a stane sa im, že si čip zabudnú doma ale 

ony už vedia, že keď sa im to stane, hlásia nám to pri výdaji 

obedov. Ich mená zapisujeme a následne po výdaji obedov 

odovzdávame našej pani vedúcej. Nastala zmena aj v odhlaso-

vaní detí, rodičia môžu svoje deti odhlasovať aj cez internet 

prostredníctvom edupage, ktoré si každé ráno pozeráme. Len 

poprosíme rodičov, aby si svoje deti odhlasovali, ak sa dá, deň 

vopred alebo maximálne do 7. hodiny rána, nie neskôr. 

 Počas letných prázdnin prešla rekonštrukciou aj naša 

jedáleň a kuchyňa. 

Máme nové kotle, smažku, keďže nám už kapacitne naše nesta-

čili. Nad nimi máme vybudované nové odsávanie. 

Prerobili sme dve výdajné okienka, jedno je na výdaj obeda a 

druhé na odkladanie použitých riadov. Nahradili sme ich biely-

mi sťahovacími  roletami. V oboch okienkach sú nové nerezo-

vé platne, ktoré sme zväčšili a rozšírili. Odbúrali sme 

„táckový“ systém. Misy s polievkou sú na stoloch a deti si sa-

my môžu naberať polievku. Takže dieťa najprv zje polievku, a 

potom si príde zobrať hlavné jedlo do okienka a keď máme 

šalát, tak aj ten, samozrejme, aj ovocie. 

Zakúpili sme nový stroj na čistú vodu a sirupovú vodu. Do 

tohto stroja kupujeme kvalitné sirupy s vyšším obsahom ovo-

cia. Dieťa alebo dospelý má možnosť výberu. 

 Naša školská jedáleň má novú podlahu, nové stoly a 

nové stoličky. 

 My kuchárky ďakujeme našej pani riaditeľke že, má-

me vynovené naše priestory, v ktorých sa cítime veľmi dobre 

a dúfame, že aj všetci naši stravníci. Veď našou prioritou sú 

v prvom rade naše deti. Veľmi nás teší, keď nám prinesú do 

okienka prázdny tanier a povedia nám: “Pani kuchárky, bolo to 

výborné!“  

 

Kam smerujeme v ŠKD? 

 

 V septembri stál Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ s MŠ 

Častá na počiatku nového smerovania. Ešte v auguste pred za-

čiatkom nového školského roka 2019/2020 sa stretával nový 

tím vychovávateliek, ktoré spoluvytvárali program a plán pre 

nastávajúci školský rok. Nakoľko naša obec leží na úpätí jedné-

ho z najkrajších pohorí Slovenska, bohatého na faunu a flóru, 

pre určenie smeru nášho školského klubu sme sa inšpirovali 

práve lesom. 

 Školský klub detí dostal v školskom roku 2019/2020 

názov ČAROVNÝ LES – školský klub detí inšpirovaný múd-

rosťou a silou prírody. Tak ako základnou bunkou spoločnosti 

je rodina, v lese je základným prvkom strom. Strom = dieťa 

(človek), ktorý sa niekde narodil (semienko), niekde vyrastá 

(semenáčik) a niekam smeruje (dospelý strom). Tiež sme de-

ťom priblížili rozdielnosť stromov, ktoré rastú spolu v jednom 

lese, tak aj ľudia sme každý iný s rôznymi názormi a postojmi. 

Napriek rozdielnosti môžeme spolu vyrastať bez zbytočných 

konfliktov –ako stromy v lese. Logo školského klubu je odvo-

dené od loga školy (strom vyrastajúci z knihy). Pre ŠKD sú to 

dva rozdielne stromy (ihličnatý a listnatý), ktoré sú navzájom 

prepletené (podporujú sa, objímajú sa) – napriek tomu, že sme 

každý rozdielny, sme svojim spôsobom rovnako dôležitý. 

 Ako hlavný cieľ sme si stanovili  rozvoj regionálneho 

cítenia. K vysvetleniu hlavného cieľa sme pre detské hlavičky 

znovu použili strom. 

Prirovnanie človeka k stromu: 

Korene – vštepiť deťom hrdosť na svoj pôvod a miesto, 

z ktorého pochádzajú (aby sa z nich stali naši malí patrioti). 

Kmeň – aby rástli a pokračovali v tom, čo sme tu spolu vytvori-

li (ich rodičia, starí rodičia a predkovia vôbec).  

Koruna – aj keď sme všetci  
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odlišní, ako sú odlišné svojim tvarom, vzrastom stromy a listy 

v korunách stromov, tak sme všetci rovnako dôležití, tým, ako 

žijeme a pôsobíme na svoje okolie. 

 Deťom sa myšlienka a podanie Čarovného lesa zapá-

čila, vkladáme do vzájomnej spolupráce veľké nádeje a veríme 

že dobre „zakorenia“.  

 

Dopravné ihrisko v materskej škole 

 

V piatok, 20. septembra tohto roku, bol zrealizovaný 

ďalší bod zo zoznamu za účelom skrášlenia školského dvora 

Materskej školy v Častej a síce realizácia dopravného ihriska, 

za ktorú patrí poďakovanie p. Jurajovi Porkertovi a jeho kole-

gom. Žiarivými farbami jasne vyznačili dvojprúdovú okružnú 

cestu pre detské vozidlá s predpísaným smerom jazdy, bezpeč-

né prechody pre chodcov, parkovacie stanovište i niekoľko 

zábavných hier pre deti hrajúce sa mimo trasy. V projekte 

skrášľovania školského dvora budeme ďalej pokračovať na jar, 

kedy máme v pláne osadiť kvetinové záhony, aby si naše deti 

mali možnosť rozvíjať svoje pestovateľské schopnosti, spevniť 

a opraviť plot, vybudovať chodník od brány k pieskovisku 

a iné. Aj pri týchto realizáciách opäť uvítame pomoc rodičov 

a ochotných dobrovoľníkov. 

 

Nový šat našej školy 

 

 Ako ste si mali možnosť všimnúť, naša „nová škola“ 

je už v novom šate. V spolupráci so zriaďovateľom a s firmou 

KOOR, čo je náš dodávateľ tepla, sme rozbehli v júni 2019 

zatepľovanie a novú fasádu školy. Všetky rokovania prebehli 

ešte dva roky predtým. Finančné náklady spojené s touto re-

konštrukciou sú hradené formou splátkového kalendára v rámci 

mesačných splátok dodávky tepla, ktoré spláca škola.  Aj keď 

práce trvali dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, výsledok 

stojí zato! 

 Chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa do 

toho zapojili: Ďakujem za spoluprácu firme KOOR – dodávateľ 

tepla do ZŠ s MŠ Častá, stavebnej firme, vtedajšej pani staros-

tke Ing. Márii Garajovej, terajšiemu pánu starostovi Mgr. Ro-

bertovi Lederleitnerovi, našim dizajnérkam – Mgr. Karolíne 

Fedákovej, Mgr. Zuzane Roedolf, Mg. Adriane Cíferskej, Mar-

tinovi Turajovi za stavebný dozor, firme BUDMERO, s.r.o. za 

sponzorskú prácu na podhľade nad hlavným schodiskom školy, 

pánovi Petrovi Hrdličkovi za prípravu dátových rozvodov me-

dzi triedami a učebňami, pri čom úzko spolupracoval Mgr. Fi-

lip Pudmarčík, pánovi Patrikovi Stojkovičovi za klampiarske 

práce, našim pani upratovačkám – Eve Heldovej a Magde Púči-

kovej za spoluprácu pri upratovaní. 

 

  

Ako sme dobudovali naše dve nové jazykové učebne 

a knižnicu  

 

 V rámci výzvy pre integrovaný regionálny rozvoj sme 

ešte v roku 2017 podali projekt na jazykové učebne a knižnicu 

s cieľom zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov základných škôl.  

pokračovanie na strane 15→  
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Projekt prešiel v druhom kole a my sme v rámci letných prázd-

nin 2019 spoločnými silami dobudovali tieto učebne. Za spolu-

prácu veľmi pekne ďakujem Mgr. Karolíne Fedákovej, Mgr. 

Zuzane Roedolf, Mgr. Zuzane Čamajovej a špeciálne Mgr. 

Filipovi Pudmarčíkovi, Mgr. Zuzane Pudmarčíkovej a celej ich 

rodine a ostatným pedagógom. Znova sa ukázal tímový duch 

našej školy.  

 

Naše úspechy za prvý štvrťrok školského roka 2019/2020 

 

 Každý rok naše deti absolvujú niekoľko desiatok 

olympiád. V tomto štvrťroku školského roka 2019/2020 sa roz-

behli nasledujúce školské kolá, kde úspešných žiakov našej 

školy vysielame na okresné kolá olympiád. 

 

Prehľad výsledkov súťaží na ZŠ Častá 

 

Výhercovia školských kôl, ktorí postupujú na okresné kolá 

 Keďže sme aj organizátormi okresných kôl olympiád. 

Práve dnes, 27.11.2019, naša škola privítala všetkých úspeš-

ných žiakov zo školského kola olympiády v slovenskom jazyku 

z nášho obvodu. Za profesionálnu organizáciu priebehu olym-

piády ďakujem Mgr. Andree Slaninkovej. 

  
 

„MY DETI,  ŽIACI, NAŠA PANI  

RIADITEĽKA, UČITELIA A VŠETCI  

ZAMESTNANCI ZŠ s MŠ ČASTÁ  

SRDEČNE ĎAKUJEME VŠETKÝM  

ĽUĎOM DOBREJ VÔLE, ZA VAŠU  

SRDEČNÚ A SPONZORSKÚ  

POMOC!!!“ 

 

 

Čože vám máme zavinšovať  

v tejto svätej chvíli,  

keď Ježiško dolu z neba k nám  

sa na zem schýlil. 

Nech vám on len zdravie dáva,  

spokojnosť a silu  

v láske, v svornosti a  

šťastí žite každú chvíľu.  

 

VAŠA ŠKOLA 
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Názov súťaže meno ročník 

Olympiáda  

slovenského  

jazyka 

Laura Krátka -  okresné kolo-

3. miesto 
9.roč. 

Olympiáda  

anglického  

jazyka 

Ophelia Roedolf  

Juraj Krátky 

7.roč. 

8.roč 

Technická  

olympiáda 

Martin Šulek, Elias Falk Bra-

nislav Dvonč 

9.roč. 

7.roš. 

Florbal 

družstvo dievčat - okresné 

kolo- 3. miesto 
Paulína Jakubcová,  

Frederika Švihoríková,  

Františka Vitálosová,  

Barbora Bauerová, Sára  

Drexlerová, 

Eliška Čavojská, 

Sofia Kadlecová, 

Olívia Orlovská 

7. až 

9.roč 

Olympiády v ostatných predmetoch - prebiehajú školské kolá. 

(matematika, geografia, náboženstvo)     



Pastoračné centrum svätého Jozefa Častá 8. 12. 2019.  
 

Majster drotár Ladislav Kunetka 

 

 Lásku k práci s kovom získal počas štúdia na priemys-

lovke a drotárstvo je jeho veľkým koníčkom. Drotárstvu sa 

venuje od januára 

1996. Svoje práce po 

prvýkrát vystavoval 

v nemeckom mestečku 

Kantelberger počas 

rytierskych turnajov 

v júni 1996. Nasledo-

vali predajné výstavy 

v  R a k ú s k u  

a Taliansku. Až potom 

prišlo na rad Sloven-

sko, kde sa prvýkrát 

prezentoval počas 

osláv 750. výročia  

prvej zmienky o jeho 

rodnej obci Častá. 

Svoje práce vystavo-

val v Holandsku na 

výstave HOBBY 70 

kde získal striebornú medailu. Následne vystavoval vo viace-

rých slovenských mestách a v zahraničí (Nemecku, Maďarsku, 

Poľsku, Českej republike).  

 Od roku 1997 je členom spolku Historických európ-

s k y c h  r e m e s i e l 

v Bratislave a členom 

C e c h u  č e s k o -

moravských umělec-

k ý c h  d r á t e n i k ů 

v Čechách, kde získal 

titul „mistr“.  

 Venuje sa 

opletaniu keramiky, 

zhotovuje tradičné 

úžitkovo-dekoratívne 

predmety, ktoré vy-

chádzajú z tradičných 

výrobkov starých maj-

strov. Vytvára aj pred-

mety podľa vlastných 

návrhov. Má svoj 

vlastný rukopis. Ako 

jediný na Slovensku 

robí drôtené hodiny. Okrem toho 

vytvára aj šperky a rôzne ozdo-

by. 

 O tom, že je drotár-

skym majstrom svedčia aj mno-

hé články v  denníkoch 

a časopisoch. 

 Už 11 rokov spolupra-

cuje s domovom sociálnych slu-

žieb MEREMA pri rozvoji pra-

covných zručností hendikepova-

ných klientov. 
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VÝSTAVA KERAMIKA A DROTÁRSTVO  

pokračovanie na strane 17 →  



Skryté umenie Barbory Šulákovej 

 

 V súčasnosti študuje na Vysokej škole výtvarných 

umení odbor kera-

mický dizajn. Tvo-

rivý talent začala 

rozvíjať už na zá-

kladnej umeleckej 

škole v Modre ako 

9 ročná. Tu objavila 

krásu a tvárnosť 

hliny. Láska k hline 

a vytrvalosť ju po-

sunuli o krok ďalej, 

k štúdiu na Škole 

úžitkového výtvar-

níctva Josefa Vydru 

v odbore keramický 

dizajn.  

Svoje zna-

losti zúročila v ma-

turitnej práci na 

tému „Svietidlo“. 

Vytvorila svetelné 

objekty, ktoré sú 

odvodené 

z modranských váz 

so štylizovaným 

dekorom. Svetelné 

objekty vystavova-

la 

v Malokarpatskom 

múzeu v Pezinku, 

na Salóne výtvarní-

kov v Elesku, na 

medzinárodnom 

veľtrhu  nábytku 

a interiérového 

designu v Brne, 

v Bruseli ale aj 

v Modre, Dubovej 

a vo svojej rodnej 

obci Častá. Jej svietidlá sú súčasťou zbierok Slovenského ná-

rodného múzea.  

Po ukončení strednej školy svoj talent úspešne rozvíja 

štúdiom na vysokej škole. V súčasnosti ju štúdium na vysokej 

škole posunulo 

v tvorbe od úžitko-

vých predmetov 

k voľnému umeniu. 

Pracuje na rozvíjaní 

novej technológie 

vytvárania porcelá-

nových obrazov 

prostredníctvom 

grafickej techniky 

lynoritu. Tejto tech-

nike sa venovala aj 

vo svojej bakalár-

skej práci na tému 

„Jan Vermeer a ja.“ 

Túto tému rozvíja 

ďalej v autorských 

žánrových obra-

zoch.  

Popri štú-

diu pracuje ako 

pedagogický pracovník v Centre voľného času v Modre kde 

vedie keramický krúžok. Od roku 2018 je členkou Cechu slo-

venských keramikov. 

 

text: Eva Šuláková 

foto: Roman Setnický 

 Staroba nesmie byť dôvod na to, aby sme ľudí odsúva-

li na vedľajšiu koľaj. Už v mladosti zabúdame, že raz zostarne-

me a zrazu sa ocitáme tam, kde sme nechceli byť. Nuž, ale zá-

kon prírody je neúprosný a pritom spravodlivý, pôsobí na kaž-

dého rovnako. Staroba príde tak, či tak. A keď je už tu, tak sa 

s ňou zahrajme. Nedovoľme, aby nás porazila. Preto sme aj my 

v Častej v minulosti založili JDS, aby sme boli spolu, lebo sa 

dá všetko ľahšie zvládnuť a veľa vecí potom vidíme tou lepšou 

optikou.  

 Snažíme sa, aby bola naša činnosť pestrá. Na jar na-

vštevujeme výstavu v Trenčíne „Záhradkár a včelár“, momen-

tálne už viac ako 10 rokov a dá sa povedať, že naši členovia si 

ju veľmi obľúbili. V priebehu roka s obľubou navštevujeme 
činoherné predstavenia našich   
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PO UZÁVIERKE,  NEPREŠ LO JAZYKOVOU KOREKTÚROU  
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finančnej stránke, napriek 

tomu, že už nie sme 

v produktívnom veku. 

 Snažíme sa využívať 

aj bezplatnú vlakovú dopravu, 

napríklad pri pobyte v Starom 

Smokovci, počas ktorého sme 

navštívili výstavu ľadových 

sôch vyrobených v rámci me-

dzinárodnej súťaže na Hre-

bienku. Tohtoročný poznávací 

zájazd sme zamerali na pozná-

vanie oravskej prírody 

a pamätihodností celého orav-

ského regiónu. V priebehu 

týždenného pobytu sme sa oboznámili so životom a dielom P. 

O. Hviezdoslava – nášho najväčšieho básnika, navštívili sme 

Oravský hrad,  Oravskú priehradu a skanzen oravskej dediny 

a kultúry v Zuberci. Zavítali sme aj na pútnické miesto Rio de 

Klin a na trhy v Jablonke. V lete časť členov navštívila Prahu 

za účelom prehliadky pamiatok starobylého mesta. 

 V mesiaci október v rámci mesiaca úcty k starším sme 

v spolupráci s OÚ Častá pripravili slávnostné posedenie pri 

hudbe. Pri tejto príležitosti sme zablahoželali našim jubilujú-

cim členom, ktorých sme odmenili malým darčekom. V roku 

2019 slávilo svoje okrúhle životné jubileum celkom 29 našich 

členov, z toho 23 žien a 6 mužov. Ako sa stáva zvykom,  dňa 
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profesionálnych divadelných scén, menovite Divadlo Andreja 

Bagara v Nitre, Divadlo Jána Palárika v Trnave a SND 

v Bratislave. Okrem toho chodíme aj na koncerty vážnej hud-

by, ktoré sú prekrásnym zážitkom. 

 Okrem duševného relaxu si doprajeme občas aj fyzic-

ký relax v bazénoch vo Veľkom Mederi. Z vlastnej skúsenosti 

to môžeme každému odporučiť. Veď, čo sme nestihli za mlada, 

si treba vynahradiť teraz, pokým ešte vládzeme. Na svoje si 

príde každý z nás. Je možnosť absolvovať masáž, pedikúru, 

kozmetiku, saunu alebo procedúru s rybičkami. Pri návšteve, 

každý dožičí svojmu telu to, čo mu najviac vyhovuje. Veď si to 

za tie roky zaslúžime a je príjemné, že sa to dá zvládnuť aj po 
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ľa receptov našich starých mám. Koniec roka oslávime silves-

trovským posedením v našom klube s chutnou kapustnicou. 

Nový rok vítame spolu aj s ostatnými na námestí v Častej. 

 Ako vidno, ani život dôchodcu nemusí byť nudný 

a jednotvárny, dovoľte nám preto, aby sme všetkým ľuďom, no 

najmä dôchodcom zaželali do nastávajúceho roka 2020 všetko 

dobré, veľa lásky a porozumenia a hlavne tak potrebného zdra-

via. 

Výbor JDS 

foto: Michal Mičko 

 

11. novembra 2019 sme si v našej obci v spolupráci s pánom 

starostom a pánom farárom, za zvuku kostolných zvonov pri-

pomenuli 101. výročie ukončenia 1. sv. vojny.  Pietna spo-

mienka sa konala tak, ako vždy pri Pamätníku padlých pred 

kostolom, počas ktorej sme si zaspomínali na našich chlapcov 

a mužov, ktorí odišli z rodnej obce do vojny a mnohí sa už 

domov nevrátili.  
 Tradíciou pre nás je účasť na vianočných trhoch, na 

ktoré pripravujeme domáce rezance, koláčiky, pagáčiky, scís-

kanice, štrúdle, medovníky, oplátky a iné domáce dobroty pod-
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foto: Michal Mičko, zroj: web FB 

KST ČASTÁ  

Klub slovenských turistov Častá ďakuje 
 

 Rok 2019 bol v KST Častá v znamení mimoriadnych 

aktivít. Turistický oddiel mladých (TOM) pracoval na plné 

obrátky nielen v oblasti tréningovej, ale najmä organizačnej. 

Rodičia sa venovali okrem prípravy svojich pretekárov 

v Turistickom orientačnom behu (TOB) aj materiálovému za-

bezpečeniu klubu a najmä organizovaniu podujatí. Celkom sme 

uzatvorili štyri zmluvy o poskytnutí dotácií : Najvýznamnejšiu 

s Bratislavským samosprávnym krajom o poskytnutí dotácie na 

zakúpenie stanových prístreškov a ozvučovacej techniky 

v celkovej hodnote 3.482,30 €. Ďalej so ZSE, a.s. na zakúpenie 

predmetov a zariadení potrebných pri organizovaní pretekov  

a s trnavskou automobilkou Groupe PSA  na pokrytie nákladov 

spojených s výcvikovým táborom. V neposlednom rade sme 

využívali prostriedky vo výške 2.300.- €, ktoré sme získali od 

Obce Častá na organizovanie tradičných podujatí – Častovská 

päťdesiatka, Mraznické chodníčky, novovzniknutých pretekov 

v TOB: školské kvalifikačné kolo, nočný TOB Karpatský po-

hár, štafetové preteky v TOB  a najmä Majstrovstvá SR v TOB, 

ktoré boli samotnými účastníkmi ako i Výkonným výborom 

KST vysoko hodnotené. Časť peňazí bola použitá na štartovné 

a cestovné náklady potrebné na účasť na pretekoch v Dubnici 

n. Váhom, Oščadnici, Hubovej a vo Vsetíne v Českej republi-

ke.       

 Vo významnej miere nám pomohli aj zmluvy 

o spolupráci. Najmä zmluva so Slovenským národným múze-

om – Múzeom Červený Kameň, vďaka ktorej sme mali 

k dispozícii rozsiahle priestory, nielen pre samotné podujatia 

ako také, ale aj zázemie a mobiliár. Vďaka zmluve o spolupráci 

s Fast Plus, s.r.o. Bratislava sme získali hodnotné ceny pre ví-

ťazov pretekov – športové hodinky. Priestory, či už pri Častov-

skej päťdesiatke alebo M SR v TOB nám poskytovala aj ZŠ 

s MŠ Častá.  K úhrade nákladov na výrobu materiálov pre 

účastníkov  Častovskej päťdesiatky nám  prispeli Signatech, 

s.r.o., vinárstvo J&R Pretzelamyer  a ART MET, s.r.o. Doľany. 

V spolupráci s portálom Hiking.sk využívame ich mapové pod-

klady a v rámci hnutia „Kráčajte s nami“ nám vychádzajú 

v ústrety aj Lesy SR, š.p. 

 Nezabúdame, aj keď si možno úplne na všetkých teraz 

nespomeniem, ani na množstvo subjektov a osôb, ktoré nezišt-

ne pomáhali v rôznych oblastiach. Ťažko si predstavíme celú 

logistiku, zabezpečenie energie a rôznych pomôcok bez Signa-

techu s.r.o. Občerstvenie sme poskytovali aj vďaka vinárstvám  

Pegas , Pretzelmayer a Myslík, Gati, s.r.o. (hradná kaviareň), 

reštauráciám  U Schwarzov a Štadión,  Pekárne Častá. Vďaka 

mimoriadne výhodnej spolupráci s keramikárkou Tamarou Bej-

dákovou  sme mali na M SR medaily a poháre, na ktoré nie sú 

zvyknutí ani na oveľa významnejších podujatiach. Na pekné 

ceny prispeli Stavebniny Turay Plus, Lekáreň Trinitas, pani 

Magda Schwarzová.  S mobiliárom pomohla aj obec Píla 

a Maxone, s.r.o. Častá.  Kamaráti z klubu BTC Častá nám po-

máhali stavať veľké prístrešky. 

 Poďakovanie patrí aj všetkým našim aktívnym čle-

nom, sympatizantom, rodičom, starým rodičom,  pretekárom, 

účastníkom Častovskej päťdesiatky,  ako i Vám milí spoluob-

čania, ktorí ste si na Červený Kameň dokázali urobiť prechádz-

ku a prišli ste sa pozrieť na naše podujatia. 

Marián Porkert, predseda KST Častá  
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tovej hale. V neposlednom rade nás čaká ešte Vianočná súťaž 

Bratislavskej únie karate, ktorá by sa mala konať v telocvični 

vo Viničnom. Ako vidieť akcií máme pred sebou ešte dosť 

a nie všetky pretekársky obsadíme vzhľadom na vekové kate-

górie a ďalšie dotknuté predpisy. Je možné i to, že organizátor 

zruší niektoré pripravované akcie. Dúfam však, že našim prete-

károm pôjde tzv. karta a docielia dobré výsledky. Tréneri sa do 

konca roka v oblasti Senice zúčastnia vysvetlenia niektorých 

zostáv kata štýlu Ryuei ryu. Ide však o všeobecné vysvetlenie, 

podrobnejšie vysvetlenie bude realizované v januári 2020. Tu 

chceme, aby sa zúčastnil minimálne Marek Rybárik, ktorý sa 

daným štýlom zaoberá. Čo napísať na záver? Pred nami sú 

Vianoce, a tak mi dovoľte poželať šťastné a pokojné vianočné 

sviatky, veľa zdravia a pohody všetkým našim spoluobčanom. 

 

Jozef  Rybárik, predseda 

 

Dvadsaťročná kynologická odysea v Častej 

 

Začalo to najprv ako kynologický krúžok pri Základ-

nej škole s materskou školou v Častej. Potom neformálnymi 

stretávaniami v areáli hradu Červený Kameň,  spoločnými vý-

cvikmi v Šenkviciach, na rôznych miestach v obci a nakoniec 

v areáli častianskeho kameňolomu. Nakoniec sme sa pretran-

sformovali do občian-

skeho združenia. Kyno-

logický klub Častá 

v tomto roku oslavuje 

20. výročie svojej čin-

nosti a pôsobenia v obci 

a regióne. 

 Počas dvoch 

dekád sa v ňom vystrie-

dalo mnoho psíčkarov, 

z deti, ktoré tam začínali, 

sú dnes mamičky 

a otcovia, mnohí už ma-

jú v klube svoje detí 

a niektorí už tretiu gene-

r á c i u 

psíkov.  

 Hneď v úvode sa dotknem súťaže, ktorú sme pre deti 

usporiadali začiatkom novembra v telocvični ZŠ. Niektoré deti 

nám už tradične ochoreli, a tak sa nemohli súťaže zúčastniť. 

Deti sme mali rozdelené do vekových kategórií tak, aby sme 

rešpektovali jestvujúce športové predpisy. 

 

Zlaté medaily získali: 

Heger Lukáš, Tuchyňová Miroslava, Valabek Maximilián, La-

koštíková Viktória, Palla Patrícius, Zubajová Alexandra. 

Strieborné medaily získali: 

Haršány Tomáš, Prísečan Peter, Šalanda Zdeněk, Roedolf 

Amy, Šimončič Marcel, Setnická Sára. 

Bronzové medaily získali: 

Granec Samuel, Lehotský Andreas, Adamkovič Martin, Jašek 

Juraj, Dobrovičová Lenka. 

 

 O titul majstra klubu pre r. 2019 bolo rozhodcami 

vybratých 7 najlepších pretekárov, ktorí bojovali medzi sebou. 

 

1. Zlatá medaila a titul majstra klubu získala Lakoštíková 

Viktória. 

2. Striebornú medailu a druhé miesto obsadila Zubajová 

Alexandra. 

3. Bronzovú medailu a tretie miesto obsadil Palla Patrí-

cius. 

Z hľadiska rozhodovania sme chceli, aby súťaž roz-

hodli pp. R. Rebro a A.Tesár, ktorí sa vhodne zhostili úlohy. 

Rodičia mali možnosť vidieť techniky Kihon ido a kata, zosta-

vy Taykioku chudan ni, jodan ni, kake uke ich, gedan ich, ďalej 

zostavy Gekisai dai ich a Gekisai dai ni. Následne vyspelé pre-

tekárky predviedli i zostavu Heiku, ktorá je v súčasnosti jednou 

z obľúbených zostáv na Majstrovstvách Slovenska, resp. Euró-

py.  

V súčasnosti pripravujeme ďalšiu akciu pre deti a tou 

sú skúšky STV t.j. skúšky na získanie iného farebného pásu. 

Skúšky už tradične bývajú náročné a nároky na pretekára rastú 

s tým, o aký pás sa uchádza. Dovolím si upozorniť na to, aby 

sa každý pretekár čo najlepšie pripravil a aby podal čo najlepší 

výkon. Tu by sme mali skúšať komisionálne pásy až po zelený 

pás. Ďalšou akciou bude Vianočný turnaj v karate, ktorý pri-

pravujú trnavskí karatisti. Turnaj sa uskutoční v mestskej špor-
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ďovania areálu a opráv 

zariadení cvičiska. Sú-

časne sa klub zúčastňo-

val na ukážkach činnosti 

pre verejnosť a prezen-

tačných podujatiach ob-

ce. Taktiež zorganizoval 

tradičnú kynologickú 

súťaž. O svojich aktivi-

tách pravidelne informo-

val na Facebook-ovom 

profile klubu, v Infor-

mačníku a verejnej ná-

stenke v obci. Zástupca 

klubu účinkoval v seriáli 

RTVS Mama kúp mi psa.  

Pestrosť činnosti 

a podujatí bola počas 

roku veľmi zaujímavá. V mesiaci február poctil svojou návšte-

vou pravidelný nedeľný výcvik v kameňolome v Častej veľ-

vyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Nervik s 

manželkou s ich nemeckým ovčiakom Dynom. 

V mesiaci máj 

člen klubu Miroslav No-

vák na 18. stredoeuróp-

skej špeciálnej výstave 

klubu Skáaro získal titul 

šampióna vo svojej trie-

de s kaukazským ovčia-

kom Pascal Usull-

Bekom.  V tom istom 

mesiaci výcvikár klubu 

Marián Polakovič s ne-

meckou ovčiačkou Jolly  

obsadili 3. miesto v kate-

górii SVV1 na Nočnom 

preteku v Abraháme. 

Klub  sa zúčastnil májo-

vého turistického podu-

jatia - Častovská 50-tka, 

na viacerých trasách, pričom hlavná skupina šla na 10 km na 

Kuklu.  

Súčasne sa po druhýkrát  

Klub tvorí neod-

deliteľnú súčasť častian-

skeho spektra kultúr-

nych, športových 

a záujmových združení 

a patrí už medzi najdlhšie 

pôsobiace v obci. 

Je tomu tak aj 

preto, že je založený na 

spoločensko-rodinnom 

základe záujemcov 

o kynológiu, sústredilo 

skutočne skupiny nad-

šencov, psíčkarov 

a hlavne vynikajúcich 

ľudí, ktorí sa na nič ne-

hrajú, vedia priložiť ruku 

k spoločnému dielu 

a vytvoriť perfektné prostredie pre relax, oddych, zábavu. Spo-

jenie krásnej záľuby a starostlivosti o psa, so všestranným roz-

vojom, vzdelávaním sa 

v kynológii, výcvikom 

psa a zapojením nielen 

detí, ale aj dospelých. 

To, že klub nepodľahol 

akejkoľvek komerciona-

lizácii, je len ďalšou 

devízou jeho úspešnej 

a dlhodobej činnosti 

a rozvoja. Veľkú intimi-

tu jeho činnosti poskytu-

je aj areál, ktorý je obec-

ným majetkom, ktorý 

klub zveľaďuje a so 

svojím štekotom, výcvi-

kom a aktivitami nikoho 

v obci nevyrušuje. Tento 

priestor je tak činnosťou 

klubu skutočne živým miestom aktivít pre Časťanov z radov 

detí a dospelých.  

Rok 2019 bol pre Kynologický klub Častá charakteris-

tický početnými aktivita-

mi. Uskutočňovali sa 

pravidelné nedeľné vý-

cviky v areáli kynologic-

kého cvičiska v miest-

nom kameňolome, hlav-

ne pod vedením a účasti  

výcvikára klubu Mariána 

Polakoviča a tajomníka 

klubu Romana Stojkovi-

ča. Členovia klubu sa 

zúčastnili na viacerých 

kynologických výstavách 

a výkonnostných súťa-

žiach, kde získali viaceré 

ocenenia. Klub zorgani-

zoval niekoľko brigád za 

účelom kosenia, zveľa- pokračovanie na strane 23 →  
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mi psa, 4. diel.  

 Aj napriek daždivému počasiu sa uskutočnila v sobotu 

7. septembra tradičná 

kynologická súťaž v 

Častej, ktorú otvoril sta-

rosta obce Robert Leder-

leitner. V kategórii šte-

niat zvíťazil Radovan 

Mičunek s Edisonom, 

druhý bol Branislav 

Herchl s Maxom a na 

treťom mieste skončila 

Zuzana Porkert s Wes-

lym. Hlavnú súťaž dos-

pelých psov vyhral Ma-

rián Polakovič s Jolly, na 

druhom mieste skončil 

Matej Cvečka s Rockym 

a na bronzovej priečke 

Dušan Šípek s Longym. 

Podujatie sa  zorganizovalo za aktívnej podpory  rodín  Stojko-

vičovej, Strážajovej, 

Polakovičovej, Kašickej, 

ako aj rozhodcov Zuzany 

Tahotnej a Igora Bučeka. 

V mesiaci september sa 

členovia klubu Častá 

zúčastnili v alegorickom 

sprievode na Vinobraní v 

Pezinku 2019, v rámci 

prezentácie obce Častá. 

V novembri  to bola 

účasť na 6. ročníku behu 

na počesť vojnových 

veteránov  organizova-

ného Ministerstvom ob-

rany SR v Bratislave.  

 V  roku 2019 sa 

členská základňa klubu 

rozrástla o nových členov, hlavne detí a zvýšil sa počet psov, 

vrátane šteniat. Klub požiadal o 2 percenta z dane z príjmov, 

ako ďalšiu formu financovania aktivít, vrátane členských prí-

spevkov, sponzorských príspevkov a dotácie z obce Častá.  

 Ďakujeme vedeniu obce 

aktívne zúčastnil na akcii - Častovský guľáš cup - varenie gu-

ľášu na námestí v Častej. Predseda zastupoval klub na oslavách 

70. výročia vzniku služobnej kynológie organizovanom Prezí-

diom Policajného zboru Slovenskej republiky.  

 S ukážkou vý-

cviku a plemien psov 

klub vystúpil v rámci 

Dňa otvorených dverí v 

Domove sociálnych slu-

žieb pre dospelých v 

Báhoni. Podujatie pre 

klientov a návštevníkov 

vrátane je v kalendári 

Kynologického klubu 

Častá už tradičným. 

Ukážky sa zúčastnili 

Marián Polakovič 

s nemeckou ovčiačkou 

Jolly, Roman Stojkovič 

so stredoázijským ovčia-

kom Nadyrom, Vladimír 

Achberger s rotwajle-

rom , Miroslav Žilinský s krížencom nemeckého a belgického 

ovčiaka Bubom, Franti-

šek Kašický s nemec-

kým ovčiakom Tobym a 

s weimarským stavačom 

Arsou. V rámci ukážky 

boli predstavené základ-

né cviky poslušnosti, 

privolávania, aportova-

nia, zadržania páchateľa. 

Súčasne sme predstavili 

aktivity klubu.  

 Klub zorganizo-

val niekoľko brigád za 

účelom kosenia, zveľa-

ďovania areálu a opráv 

zariadení cvičiska. Vý-

sledkom boli  nové ko-

terce, pravidelne pokose-

ný areál, nové zábradlia, upravená podliezka, vyčistené ohni-

sko, narezané a poukla-

dané drevo na akcie, op-

ravená vstupná brána do 

areálu, namaľované za-

riadenia cvičiska. Na 

aktivitách sa podieľali 

hlavne Marián Polako-

vič, Matej Cvečka, Ro-

man Stojkovič, Daniel 

Cittera a Štefan Jankovič. 

 Bernský salaš-

nícky pes Max z nášho 

Kynologického klubu 

Častá, ktorého majiteľom 

je Matúš Miko, účinko-

val v pripravovanom 

seriáli RTVS Mama kúp 
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sala ani smola Ondreja, ktorý sa pri drepe s 280kg činkou na 

chrbte zranil. Naše družstvo zvíťazilo so 1974,79 wilksovými 

bodmi až so 160 bodovým náskokom pred Bánovcami a Barde-

jovom. Výkony našich borcov hovoria za všetko. Ondej Novo-

meský napriek zraneniu pri hmotnosti 79 kg zvládol 662,5kg 

(280+182,5+200). Životný výkon predviedol Peter Moravčík 

(107kg) s trojbojom 822,5 kg ( 332,5+197,5+292,5). O radu 

slovenských rekordov sa postaral 19-ročný supertalent a úspeš-

ný reprezentant SR Jaro Halač (105kg) s trojbojom 850,5 kg 

(320,5+220+310). Najvyšší výkon súťaže predviedol ďalší náš 

reprezentant SR Samuel Lederleitner (120,5kg), ktorý po prvý-

krát v živote prekonal v trojboji jednu z magických hraníc 900 

kg, a to hneď výkonom 910kg (360+250+300). Po tomto histo-

rickom kúsku sa vyhodnotila aj súťaž jednotlivcov na wilksove 

body, kde sa Ondrej sa umiestnil v strednej hmotnostne kategó-

rii 83-93kg na štvrtom mieste. V ťažkej kategórii nad 105 kg 

zvíťazil Samo pred Jarom a Petrom. V súťaži žien zvíťazila v 

absolútnom poradí Ľubica Polkorábová (61kg) so supervýko-

nom 410 kg (162,5+112,5+135.). Víťaza sme mali aj v absolút-

nom poradí mužov a stal sa ním najsilnejší pretekár súťaže 

Samo. Tretie miesto obsadil Jaro. 

 Po tomto úspechu sme mali trochu netradične zastúpe-

nie aj na súťažiach vo fitnes, konkrétne bodyfitnes. Naša člen-

ka, juniorka Alexandra Subotič, bodovala druhým miestom na 

nominačnej súťaži v Dubnici a vybojovala si účasť na Maj-

strovstvá Európy juniorov v Budapešti a na Majstrovstvá sveta 

żien u nás v Bratislave. Na oboch šampionátoch sa dostala do 

semifinále, čo je pre tak mladú pretekárku na prvý raz veľký 

úspech.  

 Skutočnú bodku za sezónou dal ale 30.11. náš doraste-

necký reprezentant v silovom trojboji Adam Sudra na Maj-

strovstvách Európy v klasickom silovom trojboji v litovskom 

Kaunase. Adam po ťažkých súbojoch s európskou špičkou 

vybojoval v kategórii do 93kg výborné 5. miesto v slovenských 

rekordoch s trojbojom 647,5kg( 235+152,5+260). Teraz nás 

čaká už len záverečná bilancia našich úspechov ktorá bude 

7.12. v Modre. Tu vyhodnotíme a oceníme našich najúspešnej-

šich športovcov, ale nedá sa povedať, že budeme cez sviatky 

oddychovať. Veď práve začala príprava na budúcu sezónu 

2020. 

 

Pavol Kovalčik, tréner ŠK SPC Častá 

za podporu činnosti Ky-

nologického klubu v 

roku 2019 a všetkým 

občanov Častej, členom 

a priaznivcom klubu 

prajeme príjemné preži-

tie vianočných 

a novoročných sviatkov 

a všetko najlepšie v roku 

2020! 

 

František Kašický a 

vedenie klubu 

foto: archív autora a 

klubu 

 

 

 Záver sezóny v silovom trojboji 

 

 Športovú sezónu v silovom trojboji sme na domácej 

scéne uzatvorili 26.10. v Sabinove, kde sa konali Majstrovstvá 

Slovenska v silovom trojboji družstiev a pohárová súťaž Slo-

venský silák v kategórii žien a mužov. 

 M-SR v družstvách boli tento rok pre nás obzvlášť 

„srdcovkou“, nakoľko sme chceli desiaty rok po sebe opäť 

zvíťaziť. V tejto ťažkej súťaži sme zvíťazili prvý raz v roku 

2010 po urputnom boji s družstvom Bardejova, ktoré víťazilo 

mnoho rokov po sebe. Postaralo sa vtedy o to mladé, ale skúse-

né družstvo v zložení Tomáš Malinovský, Dušan Černák, Mi-

lan Ondrejkovič a vychádzajúca hviezda Tomáš Haršány. Po-

čas nasledujúcich rokov sa vo víťaznom družstve vystriedali 

borci vysokej kvality ako Samuel Tomašovič, Ján Schwarz, 

Ákos Labát, Tibor Sallai, Peter Nemček ale aj Ondrej Novome-

ský, Peter Moravčík, Samuel Lederleitner a Jaroslav Halač. 

Práve títo poslední štyria borci, z ktorých je len Jaro nováčik v 

tejto súťaži, sa postarali o historicky desiate víťazstvo bez pre-

rušenia po sebe. Naše družstvo bolo na túto špeciálnu obhajobu 

dobre pripravené a zvládlo výzvu na jednotku. Už na základ-

ných pokusoch bolo jasné, že na obhajobu sme postavili ozaj 

kvalitné družstvo. Na výraznom víťazstve sa dokonca nepodpí-
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sledky zodpovedajú danému postaveniu v tabuľke. Pri tomto 

družstve sa ide prakticky od začiatku, keď chlapci veľa vecí 

predošlé roky počas tréningov zanedbali, takže naozaj sa učia 

futbal od úplných základov a chce to hlavne čas a trpezlivosť, 

kým prídu lepšie výsledky. V družstve je pár talentovaných 

chlapcov z ktorých by mohli vyrásť šikovní futbalisti, ale na-

ozaj si to vyžaduje kvalitný tréning, na ktorom musia najmä 

samotné deti chcieť sa učiť hrať futbal. Dúfame, že s týmto 

prístupom a s novým realizačným tímom sa im už bude len 

viac dariť, čo sa postupne prejaví aj vo výsledkoch 

a v postavení v tabuľke. Dôležité bude aj to, či chlapci zvládnu 

počas budúceho leta prechod do kategórie starších žiakov, kde 

asi budú hrávať, keďže niektorí už kvôli vysokému veku nebu-

dú môcť hrať za mladších žiakov. Toto je ale hudba budúcnos-

ti, uvidíme, ako sa im bude na jar dariť a držíme aj našim naj-

mladším palce, aby sa im darilo lepšie ako na jeseň. 

 No a čo sa týka plnenia cieľov vedenia nášho klubu 

v tomto roku sme celkom spokojní. Asi najdôležitejšie počas 

roka bolo zrealizovať projekt kúrenia v kabínach na ihrisku 

v Častej. Zapojili sme sa do projektu v spolupráci s obcou, kto-

rý však úspešný nebol, ale aj napriek tomu nám obec veľmi 

pomohla a realizovala projekt kúrenia v kabínach vo svojej 

réžii. Samotné kúrenie v kabínach potom robil Ľ. Šebora, kto-

rému za odvedenú prácu ďakujeme. Výsledkom je hotové kúre-

nie v kabínach aj v chodbe budovy, za čo veľmi ďakujeme aj p. 

starostovi R. Lederleitnerovi a zastupiteľstvu obce, ktoré sa-

motný projekt tiež odobrilo. Počas októbra sme museli zhoto-

viť plošinu, odkiaľ sa budú natáčať videozáznamy zo všetkých 

zápasov mužov, ktoré si následne budete môcť pozrieť na por-

táli futbalového zväzu. Samozrejme, bolo treba kúpiť aj kame-

ru so statívom a P. Minárik zhotovuje dané videá počas zápa-

sov. Tiež sme prvýkrát realizovali na jar vertikuláciu ihriska 

spolu s postrekom trávnika. Obecný úrad zakúpil tento rok aj 

novú kosačku na ihrisko, takže aj takto sme sa snažili stále 

zlepšovať kvalitu trávnika. Samozrejmosťou už druhý rok bolo 

polievanie trávnika cez automatický závlahový systém. Tu sa 

ešte pár slovami pristavíme, nakoľko sme pomohli realizovať 

projekt automatického závlahového systému pre futbalový klub 

z Jabloňového, kde sme našli šikovných ľudí, ktorí sa tiež sna-

žia o to, aby si malé kluby z vidieka medzi sebou pomáhali. 

Sme radi, že aj vďaka našej pomoci im bola priznaná dotácia 

zo Slovenského futbalového zväzu a že aj takto ukazujeme, že 

spolupráca aj na tejto úrovni je veľmi dôležitá. My ako klub 

sme sa, bohužiaľ, o danú dotáciu uchádzať už nemohli, nakoľ-

ko nám bola priznaná v minulom roku. Tiež v spolupráci 

s obcou sa snažíme starať o poriadok v rámci celého areálu 

ihriska. Tiež sme sa počas roka podieľali na rôznych akciách, 

ktoré sa konali v obci. Okrem množstva zápasov, ktoré sme 

počas roka organizovali, sme sa v spolupráci s obcou podieľali 

na podujatí stavanie mája, kde sme mali stánok s občerstvením. 

Tiež sme v spolupráci s OZ BTC Častá organizovali 3. ročník 

varenia gulášu na námestí v Častej, ktoré sa aj tento rok vydari-

lo. No a po 3 rokoch sme sa rozhodli organizovať v spolupráci 

s Reštauráciou u Schwarzov hodovú zábavu v miestnej telo-

cvični. Hodová zábava mala veľký úspech u ľudí, zúčastnilo sa 

viac ako 350 ľudí. Veľká vďaka patrí personálu Reštaurácie 

u Schwarzov, ktorý mal na starosti bufet a staral sa 

o občerstvenie počas celej hodovej zábavy. Tiež ďakujeme 

všetkým, ktorí nám sponzorsky. 

Jesenná časť 2019/2020 

         

 Futbalový klub si vás dovoľuje tiež 

informovať o výsledkoch jesennej časti na-

šich ďalších dvoch družstiev, a to družstva 

mužov a družstva mladších žiakov a tiež 

o fungovaní celého klubu.. O úspechu dorastu vás informujeme 

v samostatnom článku v tomto čísle informačníka. 

 Najprv si dovolíme zhodnotiť naše seniorské družstvo. 

Po celkom dobrej jarnej časti, sme od družstva mužov pod ve-

dením F. Čechoviča očakávali podobné výsledky aj v jesennej 

časti. Opak bol však pravdou a s 11. miestom po jesennej časti 

súťaže so ziskom 11 bodov nie sme ako klub spokojný. 

K týmto výsledkom viedli problémy so zostavami na jednotlivé 

zápasy, či už vinou trestov zo strany futbalového zväzu, ktoré 

sa dostali po zápase v Budmericiach, ale aj vinou oslabenia 

hráčskeho kádra po minulej sezóne. Družstvo mužov sa muselo 

zaobísť bez hráčov ako T. Varga, a L. Hajdin, ktorí skončili 

s aktívnou činnosťou kvôli zraneniam, káder opustil aj D. Bie-

lik. Tiež sa pridali k týmto problémom aj zranenia už počas 

samotnej jesene, keď na operáciu musel ísť L. Drajna 

a dlhodobému zraneniu sa nevyhol ani M. Pereslenyi. Mužstvo 

sa zákonite muselo dopĺňať počas jesene, aby sa nahradili chý-

bajúci hráči, čo bolo dosť náročné. Napriek tomu mužstvo do-

kázalo uhrať cenné remízy s mužstvami hrajúcimi o postup, 

a to s Malackami a s Lozornom. Mrzieť môžu prehry o gól 

v samotných záveroch zápasov vo Viničnom, v Budmericiach 

a doma so Šenkvicami a tiež prehra s Jabloňovým 3:4, kde sme 

ešte v 65 minúte zápasu viedli 3:1. Keby sa tieto zápasy do-

viedli do remízových záverov, družstvo by bolo v pokojnom 

strede tabuľky, kde by sme sa chceli pohybovať. Vyhrali sa 

zápasy na Dubovej 2:0 a doma na hody s Plaveckým Štvrtkom 

po skvelom bojovnom výkone a obrate 5:4. Vyhralo sa tiež nad 

poslednou Grinavou 3:0 kontumačne, keď hostia postavili do 

zápasu s nami hráča, ktorý hral na iný registračný preukaz, čím 

porušili pravidlá a zápas musel byť kontumovaný. Káder sa 

musel postupne počas jesene dopĺňať a meniť. Do družstva 

prišli M. Střelec, L. Fajkus a posledný zápas odohral navrátilec 

do družstva M. Križan. Postupne sa do zostavy dostávali aj D. 

Havlas a F. Šimončič. Do tréningového procesu sa posledné 

týždne zapojili aj ďalší chlapci, ktorých registrácie 

a hosťovania sa budú riešiť počas zimnej prestávky a títo 

chlapci, pokiaľ bude tréner s nimi spokojný, posilnia družstvo 

mužov na jar. Ostáva nám sa zodpovedne pripraviť na ťažkú 

jarnú časť sezóny, ktorá bude, dúfam, výsledkovo lepšia ako 

jesenná časť. Veríme, že sa nám už budú vyhýbať zdravotné 

problémy, aby mužstvo napredovalo aj výsledkovo. 

 Nakoniec aspoň pár slov k družstvu mladších žiakov. 

Družstvo počas leta zažilo menší reštart, dával sa dokopy káder 

pre novú sezónu. Chlapcov si zobral na starosť ako tréner M. 

Myslík, ktorému na tréningoch pomáhali E. a D. Havlas. Popri 

družstvu mladších žiakov zároveň trénovalo aj družstvo prí-

pravky, ktorú mal na starosti P. Minárik. Prípravka sa viedla 

len formou dobrovoľného krúžku, prípravka nehrala žiadnu 

súťaž, ale zapája sa do nej tiež stále viac detí. Čo sa týka vý-

sledkov mladších žiakov, tak skončili na 8. mieste v tabuľke po 

jeseni, keď vyhrali dva zápasy a prehrali 7 stretnutí, Takže vý-
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striedavo za A dorast NMŠK v 3. lige a súčasne aj za B dorast 

NMŠK v 4. lige. Toto si náš tréner sledoval a konzultoval to aj 

s futbalovým zväzom. Z daného vyplývalo, že títo hráči už 

nemohli v zápase s našim družstvom nastúpiť a tým klub 

NMŠK Bratislava porušil pravidlá, čo nakoniec potvrdilo aj 

rozhodnutie športovo-technickej komisie, ktorá rozhodla 

o kontumácii výsledku 3:0 v prospech nášho dorastu a daní 

hráči NMŠK Bratislava už nemohli nastúpiť v ďalších zápa-

soch jesennej časti. Toto nášmu dorastu zahralo do karát, lebo 

vyhralo v priamom súboji o čelo tabuľky, a dorastenci NMŠK 

Bratislava nakoniec ani nenastúpili na posledné jesenné kolo 

doma proti Závodu a prehrali ďalší zápas kontumačne 0:3, na-

koľko nemali dosť hráčov, aby daný zápas mohli odohrať. 

Týmto naši dorastenci získali v tabuľke trojbodový náskok 

pred NMŠK Bratislava a Veľké Leváre a tento náskok na čele 

tabuľky potvrdili aj výhrou v poslednom jesennom kole doma 

proti Budmericiam. Chlapci sa stali jesennými majstrami 

s bilanciou 9 výhier, jedna remíza a jedna prehra a vedú tabuľ-

ku o tri body.  

Z tohto nečakaného úspechu sme veľmi prekvapení 

a sme na chalanov veľmi hrdí, nakoľko na jeseň nás tešili vý-

sledkami hlavne oni. Držíme im palce v jarnej časti sezóny, 

aby daný náskok udržali a celú súťaž aj vyhrali, ale k tomu ešte 

vedie dlhá cesta a najmä zápasy s priamymi konkurentmi 

o postup s NMŠK Bratislava a s Veľkými Levármi. Takisto 

držíme palce celému realizačnému tímu, aby si chlapci dobre 

oddýchli, aby sa im vyhýbali zranenia a aby dobre potrénovali 

cez zimu, aby boli na jarné odvety dobre pripravení.  

Za klub a fanúšikov dorastencom a trénerom obrovsky 

ďakujeme a gratulujeme k dosiahnutému úspechu a budeme sa 

im snažiť akokoľvek pomôcť, aby sa na jar pobili o postup. 

Samozrejme obrovská vďaka patrí aj rodičom a ľuďom, ktorí 

im tiež akokoľvek pomáhajú. Prajeme všetko dobré v novom 

roku a hlavne úspešnú jarnú časť sezóny. 

 

 

Ivan Ružek - predseda klubu FC Slovan Častá 

Jozef Grajciar - tajomník klubu FC Slovan Častá 

 

 

 

Tabuľka IV. liga dorast (SD4V)  

 

poskytli ceny do tomboly počas hodovej zábavy. No a tiež ďa-

kujeme našim stálym sponzorom ako Vinárstvo Myslík, Vinár-

stvo Pegas a syn a aj firme Roman Strážay R & S. Takže ako 

vidíte, nielen o futbale je fungovanie nášho klubu, ale snažíme 

sa organizačne spolupodieľať aj na spoločenských akciách 

v našej obci.  

 Na záver dovoľte poďakovať všetkým našim sponzo-

rom, od obecného úradu v zastúpení p. starostu R. Lederleitne-

ra a obecného zastupiteľstva, cez všetkých menších sponzorov, 

ktorí nám počas celého roka pomáhajú pri chode nášho klubu. 

Všetkým veľmi pekne ďakujeme. No a dovoľte tiež, aby sme 

Vám všetkým v mene nášho klubu zaželali všetko dobré do 

nového roka 2020, hlavne veľa zdravia a úspechov, či už 

v práci alebo v kruhu rodiny.  

 

Ivan Ružek - predseda klubu FC Slovan Častá 

Jozef Grajciar - tajomník klubu FC Slovan Častá 

 

 

Dorast jesenným majstrom                               

 

 Dovoľte, aby sme vás informovali o úspechu doraste-

neckého družstva, ktoré sa stalo jesenným majstrom v 4. lige 

Bratislava - vidiek.  

Ako sme vás informovali v predchádzajúcich číslach, 

dorast sa pripravoval na novú sezónu pod vedením M. Križano-

viča a jeho asistentov B. Herchla a R. Drozdu. Družstvo bolo 

prihlásené do súťaže dorastu 4. liga U – 19, aby mohli hrať za 

dorast aj starší chlapci a aby aj tréner mal viac hráčov 

k dispozícii. Po letnej príprave začala jesenná časť, kde si tré-

ner dal cieľ skončiť do tretieho miesta a tento cieľ začali chlap-

ci postupne napĺňať.  

V prvých dvoch kolách chlapci vyhrali na Cajle 

a v Závode a chystali sa na prvý dôležitý domáci zápas 

s NMŠK Bratislava, ktorý bol tiež bez straty bodu na čele ta-

buľky. V tomto zápase sa zrodila remíza 2:2 a chlapci ukázali, 

že aj s asi najväčším favoritom súťaže môžu hrať vyrovnanú 

partiu. V ďalších troch kolách chlapci potvrdili formu a vyhrali 

postupne nad Budmericami, Kráľovou p. Senci a vo Vysokej p. 

Morave a po boku NMŠK Bratislava sa usadili na druhom 

mieste tabuľky, len o skóre za mužstvom z Bratislavy. V 7. 

kole ale prišla poriadna facka v podobe domácej prehry 

s Veľkými Levármi 0:5. Treba však športovo priznať, že 

v tomto zápase bol súper jednoducho lepší a futbalovo našich 

chlapcov prevýšil. Toto bola zároveň aj jediná prehra našich 

chlapcov počas celej jesene. Po nej sa v tabuľke udržali na dru-

hom mieste, tabuľku viedol s 3 – bodovým náskokom NMŠK 

Bratislava a Veľké Leváre sa zároveň dotiahli v tabuľke na 

našich chlapcov. Po tejto prehre prišlo trochu k vytriezveniu 

a chlapci si uvedomili, že stále treba na tréningoch napredovať. 

Prišli dve výhry nad Cajlou a Závodom a chalani sa pripravo-

vali na zápas jesene, ktorý sa hral v Bratislave s miestnym 

NMŠK Bratislava. Tento zápas mal zároveň aj viac napovedať 

v boji o prvé miesto v tabuľke a zároveň aj v boji o postup do 

vyššej súťaže. Chlapci bohužiaľ na ihrisku v tomto zápase pre-

hrali 0:3 ale, to nebol koniec. Na podnet trénera dorastu M. 

Križanoviča sme ako klub podali námietku voči výsledku, na-

koľko až 5 hráčov domácich odohralo už počas jesene v rámci 

striedavého štartu veľa zápasov. Títo hráči totiž nastupovali 

1. FC SLOVAN Častá 11 9 1 1 46:11 28 8 10 0 

2. NMŠK 1922 Bratislava B 11 8 1 2 58:10 25 7 7 0 

3. TJ Veľké Leváre 11 8 1 2 50:10 25 6 7 0 

4. MŠK Kráľová pri Senci 11 5 0 6 20:30 15 5 3 0 

5. OFK Vysoká pri Morave 11 5 0 6 32:79 15 4 -3 0 

6. ŠK Závod 11 4 1 6 39:51 13 3 -2 0 

7.  CFK Pezinok - Cajla 11 2 0 9 10:36 6 2 -12 0 

8. FC Družstevník Budmerice 11 1 0 10 10:42 3 1 -12 0 
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Redakcia Častovského Informačníka si dovoľuje zaželať všetkým čitateľom  
krásne , pokojné, radostné Vianoce a do nového roka 2020 veľa zdravia, šťastia a čistú  

myseľ, nech sa Vám podarí prekonať každú prekážku, čo Vám život prinesie. 
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