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 Deinštitucionalizácia je prechod 

z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

a jej cieľom je vytvorenie a zabezpečenie pod-

mienok pre nezávislý a slobodný život všetkých 

občanov odkázaných na pomoc  spoločnosti 

v prirodzenom sociálnom prostredí komunity 

s dostupnými verejnými službami. Implemen-

tačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje 

národný projekt „Deinštitucionalizácia zariadení 

sociálnych služieb – Podpora transformačných 

tímov“ (NP DI PTT), ktorého cieľom je prípra-

va, kreovanie a systematická metodická podpora 

transformačných tímov pri tvorbe transformač-

ných plánov konkrétnych zariadení sociálnych 

služieb zapojených do procesu prechodu 

z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

a naštartovanie transformačných procesov 

v komunitách, kde sa tieto zariadenia budú na-

chádzať.  

 V Bratislavskom samosprávnom kraji 

sa deinštitucionalizácia postupne stáva realitou. 

Už do predchádzajúceho národného projektu 

„Podpora procesu deinštitucionalizácie 

a transformácie systému sociálnych služieb 

v Bratislavskom samosprávnom kraji“ sa zapoji-

li transformačné tímy župného Domova sociál-

nych služieb a zariadenia pre seniorov Rača 

z Bratislavy a Domova sociálnych služieb  

a zariadenia podporovaného bývania Merema 

Modra. Výsledkom bolo spracovanie transfor-

mačných plánov uvedených zariadení poskytu-

júcich sociálne služby a ich schválenie zastupi-

teľstvom Bratislavského samosprávneho kraja.  

Uvedené dokumenty poslúžili ako východisko 

pre prípravu žiadosti o nenávratný finančný prí-

spevok, teda o peniaze z eurofondov pre projekt 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych slu-

žieb a zariadenia pre seniorov Rača“,  ktorá bola 

schválená vo výške 
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3,7 milióna EUR, ktorá bola predložená na proces hodnotenia 

ešte v roku 2019. Obidve žiadosti sa uchádzali 

o spolufinancovanie z Integrovaného regionálneho operačného 

programu. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

Rača mohol vďaka eurofondom začať deinštitucionalizačný 

proces už na konci roku 2019 – pandémia nového koronavírusu 

proces trochu zbrzdila. V objekte na Strelkovej ulici 

v Bratislave, ktorý prejde kompletnou rekonštrukciou, získa 

dvanásť klientov možnosť prijímať sociálne služby celoročnou 

pobytovou formou a dvanásť prijímateľov bude môcť využívať 

služby ambulantnou, teda dennou návštevnou formou. Na Ra-

čianskej ulici v Bratislave sa ráta so stavbou dvojdomu, kde 

bude môcť v komunite žiť ďalších dvanásť prijímateľov sociál-

nej služby po celý rok. Vďaka novému bezbariérovému pro-

strediu budú klienti z Domovov sociálnych služieb samostat-

nejší.  Dvojdomky sa v súčasnosti už stavajú aj v našej obci na 

Zámockej ulici. Súčasťou realizácie stavby dvojdomu bude aj 

projektové riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká ulica 

pred obchodom s potravinami Vavrinčíková. Podobné zariade-

nie sociálnych služieb komunitného typu bude postavené aj 

v susednej obci Dubová.  

 

Robert Lederleitner  

starosta obce Častá  

 

 

Zber kuchynského odpadu v Častej je pripravený   

 

 V zmysle platnej slovenskej legislatívy vzniká obciam 

a mestám na Slovensku nová zákonná povinnosť pri zbere ku-

chynského odpadu. Čo sa myslí pod pojmom kuchynský od-

pad?  

 Čo patrí do kuchynského odpadu: tuhé a tekuté zvyš-

k y  j e d á l 

z domácností, sta-

ré zaváraniny, 

omáčky, potraviny 

po záruke, kosti 

z jedál, odpad 

z čistenia potravín 

(napr. zeleniny, 

šupky z ovocia 

a pod.), pokazené 

ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, 

káva a čaj.  

Čo nepatrí do kuchynského odpadu: akékoľvek obaly – papie-

rové, umelé, lepenka, zelený odpad zo záhrad (ten patrí do 

kompostérov rozdaných zadarmo do domácností), trus domá-

cich zvierat, obsah vysávačov, cigarety.   

 V obci budú od 1. júla 2021 rozmiestnené 120-litrové 

nádoby na zber kuchynského odpadu z domácností (rodinné 

domy, bytové domy, resp. rekreačné chaty). Nádoby nie sú 

určené na zber kuchynského odpadu z komerčných prevádzok 

– to znamená, že nie sú určené na odpad z reštauračných prevá-

dzok alebo iných prevádzok hromadného verejného stravovania 

– sú určené výlučne na zber kuchynského odpadu 

z domácností! 

 

 Zoznam stanovíšť, kde sú umiestnené 120-litrové ná-

doby na kuchynský odpad:  

Ulica Fándlyho – 1 ks pri bytovom dome č. 57/21 

Ulica Fándlyho – 1 ks pri bytovom dome č. 53/11  

Ulica Fándlyho – 1 ks pri bytovom dome č. 49/2 

Ulica Na vŕšku  -  1 ks pri bytovom dome č. 306/3 

Ulica Sokolská  -  1 ks pri potravinách p. Buttková Anna  

Križovatka ulíc Hlavná a Mraznická – 1 ks pri rodin-

nom dome č. 260/95 

  

 O d p o -

rúčame občanom 

kuchynský od-

pad zbierať v 

domácnosti do 

a k é h o k o ľ v e k 

vedierka. Odpad 

sa do zberných 

120 l nádob vy-

sýpa priamo – 

bez akéhokoľvek 

obalu.  

Prosíme všet-

kých občanov, 

ktorí dostali za-

darmo do svojich 

d o m á c n o s t í 

k o m p o s t é r /

kompostéry, aby 

všetky zbytky 

predovšetkým zo 

zeleniny alebo ovocia prednostne dávali do kompostérov! Pod-

ľa prieskumov biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

z jedál tvorí až 40 % obsahu komunálneho (netriedeného) od-

padu z domácností!  

Zavedením zberu kuchynského odpadu z domácností by mala 

naša obec postupom času vyvážať na skládku odpadov 

v Dubovej menšie množstvá tuhého komunálneho 

(netriedeného) odpadu (TKO), čo sa prejaví v konečnom dô-

sledku aj na peňaženkách častianskych domácností, pretože 

časom nás legislatíva prinúti zaviesť vážený zber TKO zo slo-

venských domácností.   

Robert Lederleitner                                                                                                                      
starosta obce Častá  



Nesprávne vytriedený odpad 

 

 Firma Ma-

rius Pedersen, a.s., 

ktorá v obci zabez-

pečuje vývoz odpa-

dov,  informovala 

obec Častá, že pri 

vývoze papiera dňa 

3. 6. 2021 bol ob-

sah kontajnera na 

papier neakcepto-

vateľný, tzn. obsa-

hoval rôzny odpad, 

ktorý do kontajnera 

na papier nepatrí – 

priložené fotogra-

fie . Tentokrát fir-

ma Marius Peder-

sen obsah kontaj-

nera dotriedila. 

V prípade, že sa 

bude daná situácia 

opakovať, pristúpi 

firma Marius Pe-

d e r s e n 

k spoplatneniu 

dotriedenia, ktoré 

následne obec roz-

účtuje občanom do 

poplatkov za vý-

voz odpadov. 

 P r o s í m e  

občanov, aby do 

jednotlivých fareb-

ných kontajnerov 

vhadzovali len od-

pad, ktorý tam pat-

rí. Správajme sa 

zodpovedne voči 

p r o s t r e d i u , 

v ktorom žijeme 

a voči vlastným 

finančným pro-

striedkom. 

                                                                                                                                                      

Odpad na fotografiách do kontajnera na papier nepatrí! 

  

Obecný úrad Častá 

 

Uznesenie č. 1-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 
1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ľubica Opálková a 

Jozef Jakuš, 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení:  Ľubi-

ca Cíferská a Ivan Ružek, 3) berie na vedomie určenie zapiso-

vateľky zápisnice: Michaela Hrdličková.  

Uznesenie č. 2-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 
schvaľuje program rokovania II. riadneho verejného zasadnu-

tia OZ v roku 2021 v upravenom znení.  

Uznesenie č. 3-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  
berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasad-

nutia Obecného zastupiteľstva v Častej, ktoré sa  uskutočnilo 

dňa 11. februára 2021.  

Uznesenie č. 4-II/OZ/2021 Obecné zastupiteľstvo v Častej  v 

schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie z rozpočtu 

obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školské-

ho zariadenia na rok 2021 v zriaďovateľskej a územnej pôsob-

nosti obce Častá. 

Uznesenie č. 5-II/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Častej  
schvaľuje názov novovzniknutej ulice „Karpatská“. 

Uznesenie č. 6-II/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Častej  
schvaľuje VZN č. 2/2021 o učení názvu ulice „Karpatská“ k 

Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2011 o určení názvov 

ulíc v obci Častá. 

Uznesenie č. 7-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 

berie na vedomie informácie ohľadom zámeru spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. vykonať prípravné práce a realizačné prá-

ce na vybudovanie líniovej stavby – optickej siete v záujmo-

vom území obce Častá. 

Uznesenie č. 8-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  
nesúhlasí s odpredajom obecného pozemku uvedeného v pí-

somnej žiadosti žiadateľa.  

Uznesenie č. 9-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  
schvaľuje pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce Čas-

tá žiadateľke Lýdii Myslíkovej, trvale bytom Fándlyho 51, 900 

89 Častá. 

Uznesenie č. 10-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:   

a) schvaľuje rozdelenie obecných dotácií v roku 2021 nasle-

dovne: 

1) Športový klub SPC Častá (silový trojboj) vo výške 3200 

EUR 

2) Futbalový klub FC Slovan Častá vo výške 6300 EUR 

3) Klub slovenských turistov Častá vo výške 2400 EUR 

4) RC Klub Častá vo výške 1500 EUR 

5) Khan Karate Klub Častá vo výške 1700 EUR 

6) Kynologický klub Častá vo výške 1000 EUR 

7) Divadlo na kolene Častá vo výške 1500 EUR 

8) Spolok dychovej hudby Častovanka vo výške 1300 EUR 

9) BTC Častá vo výške 1150 EUR 

10) LSR Racing vo výške 250 EUR 

11) Priatelia Píly vo výške 200 EUR 

b) ukladá predsedom spoločenských klubov predložiť kalendár 

športových a kultúrnych podujatí na celý rok 2021. 

Uznesenie č. 11-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  1) súhlasí so spolufinancovaním realizácie dopravného 

riešenia križovatky ulíc Hlavná a Zámocká v Častej do predpo-

kladanej výšky 25 000 EUR pre obec Častá, 

 2) schvaľuje vypracovanie aktualizácie projektovej dokumen-

tácie – projektu dopravného značenia na obnovu a zmenu orga-

nizácie dopravy v Častej, križovatka ulíc Hlavná  a Zámocká.   
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Uznesenie č. 12-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu ako jedno-

stupňovú dokumentáciu pre objekt telocvične v areáli Základ-

nej školy Častá za cenu 18 000 EUR bez DPH podľa predlože-

nej ponuky ako prípad hodný osobitého zreteľa. 

Uznesenie č. 13-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  súhlasí  s nákupom resuscitačného prístroja, ktorý bude 

umiestnený v areáli Hasičskej zbrojnice v obci Častá v maxi-

málnej výške 5000 EUR. 

Uznesenie č. 14-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  berie na vedomie oznámenie o začatí kolaudačného kona-

nia, výzvu na doplnenie dokladov a rozhodnutie o prerušení 

konania verejnou vyhláškou ku kanalizácii. 

Uznesenie č. 15-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  1) súhlasí  s vyhlásením spoločného verejného obstaráva-

nia s okolitými obcami na výber  vývoznej spoločnosti na ko-

munálny odpad, ktorá by zabezpečovala adresné a dynamické      

váženie jednotlivých smetných nádob počas vývozu komunál-

neho odpadu, 2) poveruje Obecný úrad Častá spracovaním 

potrebných podkladov a podniknutím všetkých potrebných 

úkonov tak, aby bolo možné vyhlásenie verejného obstarávania 

najneskôr v mesiaci jún 2021. 

Uznesenie č. 16-II/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  poveruje starostu rokovaním o uzatvorení zmluvy o budú-

cej zmluve na nájom priestorov pre zabezpečenie stravovania 

detí ZŠ počas realizácie nadstavby ZŠ. 

OÚ 

 

Činnosť hasičov v priebehu druhého  

štvrťroka 2021 

 

 DHZ Častá v tomto období skutočne 

nezaháľala a vyskytli sa aj rôzne udalosti, ktoré 

sme museli urgentne riešiť. 

Covid 19 – 4 x 

Ošetrovanie techniky – 4 x 

Brigáda – 4 x 

Požiare : 

 Požiar rodinného domu.  

K tejto udalosti prišlo na Podhorskej ulici, kde okrem samotné-

ho požiaru prišlo k silnému zadymeniu vnútorných priestorov 

domu. Zasahovali  občania obce, DHZ Častá i OR HaZZ Pezi-

nok / okresná jednotka so špe-

ciálnym monitorovacím prí-

strojom - termokamerou /, na-

koľko sa nedalo zistiť ohnisko 

požiaru a stále dochádzalo 

k obnovovaniu procesu horenia 

v oblasti okna. Dá sa konštato-

vať, že celý požiar zvládla do-

máca jednotka. Chceli by sme 

dať do pozornosti najmä oblasť 

zadymenia a možnosť udusenia 

osôb. Občania stále podceňujú 

niektoré faktory, ktoré sa môžu 

pri požiari stať osudnými. 

Vznikajúce plyny oxid uhoľna-

tý CO a oxid uhličitý CO2 sa 

už niekoľkokrát podpísali pod 

smrteľné zranenia osôb. Zotr-

vávať tak v  hor iacom 

a zadymenom sektore je veľmi 

nebezpečné. 

 Požiar skládky odpadu 

Budmerice.  

Na skládke sme zasahovali 

spolu s jednotkami OR HaZZ 

Pezinok, OR HaZZ Senec, OR 

HaZZ Bratislava, OR HaZZ 

Trnava, DHZ Budmerice, DHZ 

Doľany, i s jednotkou Istro-

chem Bratislava. Použité bolo i monitorovanie ovzdušia 

z Nitry. Požiar tejto skládky je náročný vzhľadom na množstvá 

skladovaného  odpadu a často i nejednotnosť zloženia sklado-

vaných materiálov, ktoré stále obnovujú proces horenia. Jed-

notky sporadicky zasahujú v dýchacích prístrojoch pri ochrane 

vlastných príslušníkov, často i so špeciálnymi odevmi. Na zdo-

lanie požiaru boli použité kvantá vody, ako hasebnej látky. Je 

pochopiteľné, že následne dotknuté orgány vykonajú v danej 

organizácii kontrolu, či boli dodržané všetky bezpečnostné 

opatrenia a prečo prišlo k samotnému požiaru. 

 Požiar stohu v lokalite Doľany - Štefanová (pri Rozár- 

ke).  

Tu opäť zasaho-

vali niektoré 

jednotky, a to : 

OR HaZZ Pezi-

nok, DHZ Častá 

a DHZ Doľany. 

Na tomto stohu 

sa však zasaho-

valo viackrát, 

a to z dôvodu 

teplôt, ktoré 

následne so súčasným teplým počasím vznikajú a dávajú dobrý 

podnet na proces samovznietenia.  

 Niektorí naši členovia si spravili pilčícky kurz, čo 

pomôže najmä pri prerezávaní spadnutých stromov vzhľadom 

na silný vietor, ktorý sa v poslednom období vyskytuje 

i v našich oblastiach. 

 Leto i s teplotami je už tu, a preto hasiči vyzývajú 

k opatrnosti najmä pri používaní otvoreného ohňa pri žatve 

a zbere úrody. Dospelých  i deti nabádajú k  obozretnosti na 

vodných plochách, aby nepodceňovali svoje sily a vyvarovali 

sa okamžitého 

vstupu do vody 

najmä ak je 

organizmus ešte 

r o zho rúčen ý . 

Žiaľ, štatistiky 

záchranárov sú 

i v tomto smere 

neúprosné.  

Výbor DHZ 

Častá  
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 Obec Častá v súčasnosti rieši problematiku aktualizá-

cie územného plánu obce. Občania sa o túto tému aktívne zau-

jímajú, či priamo na rokovaniach obecného zastupiteľstva ale-

bo ústnymi či písomnými otázkami. Hlavne v oblasti zapojenia 

verejnosti do tohto procesu dávam do pozornosti, že územnop-

lánovaciu dokumentáciu tvoria Koncepcia územného rozvoja 

Slovenska, územný plán regiónu, územný plán obce a územný 

plán zóny. Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za 

štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potreb-

né jeho zmeny alebo doplnky, alebo či netreba obstarať nový 

územný plán. Podľa slovenskej legislatívy, Zákona o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku, čiže  stavebného zákona, ob-

čania majú priamo zo zákona právo podieľať sa na tvorbe 

územnoplánovacej dokumentácie svojimi pripomienkami. Kon-

krétne sa podľa § 20 ods. 3 stavebného zákona upravuje, že 

prerokovanie zadania územného plánu oznámi orgán územného 

plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, 

verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste ob-

vyklý. Návrh zadania sa musí na 30 dní vystaviť na verejné 

nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k 

návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia. Obdobné právo 

má verejnosť aj v ďalších fázach.  Napríklad podľa §21 pri 

zabezpečení spracovania konceptu riešenia územnoplánovacej 

dokumentácie, ako aj vo fáze zabezpečenia spracovania návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie na základe §22 stavebného 

zákona. To, že ide o citlivú otázku, ktorá je predmetom verej-

ného záujmu, potvrdzuje aj stanovisko Združenia miest a obcí 

Slovenskej republiky k zamýšľaným a pripravovaným úpravám 

k návrhu zákona o výstavbe a k návrhu zákona o územnom 

plánovaní, kde okrem iného namieta a zásadne nesúhlasí s cen-

tralizáciou v procese spracovania a obstarávania územnopláno-

vacej dokumentácie, pretože takáto centralizácia podľa ZMOS 

umožní centrálne ovplyvňovanie výstavby v území prostredníc-

tvom jedného centrálneho úradu bez riadnej participácie obyva-

teľov a ich zástupcov a „rozhodovanie od stola“ bez riadnej 

znalosti špecifických problémov územia.  

 

PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M. 

poslanec obecného zastupiteľstva 

 

 Členovia OZ Červenokamenské panstvo sa v prvom 

polroku 2021 venovali najmä dvom projektom v oblasti záchra-

ny miestnej pamiatky a odbornej reflexii pálffyovskej histórie.  

 Počas jarného obdobia pokračovali členovia OZ ČKP 

v údržbových prácach na židovskom cintoríne v Častej. Štrnás-

ty rok záchrany cintorína sme začali drobnými prácami už kon-

com zimy a počas jari sme cintorín dvakrát vykosili. Na dvoch 

jarných brigádach sme z dôvodu protipandemických opatrení 

v obmedzenom počte vyrezali náletové kríky v náhrobkovom 

sektore a tiež sme realizovali drobnú výsadbu. Aj tento rok sme 

v pravidelných intervaloch z areálu, žiaľ, museli odnášať od-

padky – obaly z nápojov a jedál, špaky – ktorými cintorín zne-

čisťujú nekultúrni návštevníci, ktorí nerešpektujú pietny cha-

rakter miesta. Na dobrovoľníckych prácach sa zúčastnili naši 

členovia: Maroš Braniša, Jozef Tihányi, Roman Križan 

s rodinou, Adam Herceg. Chceli by sme návštevníkov židov-

ského cintorína v Častej poprosiť, aby priestor neznečisťovali a 

nevenčili v areáli a na hrobových miestach psov (na tento účel 

využite okolitú prírodu).  

 Druhým realizovaným projektom bola vedecká konfe-

rencia, ktorú koncom júna (29. 6. 2021) pripravilo občianske 

združenie Červenokamenské panstvo v spolupráci s Pamiatko-

vým úradom SR. Bola usporiadaná pri príležitosti 100. výročia 

úmrtia grófa Jozefa Pálffyho (1853 – 1920). Na konferencii 

vystúpilo desať odborníkov zo slovenských vedeckých a pamä-

ťových inštitúcií, ktorí priblížili rôzne témy zo života a pôsobe-

nia príslušníkov šľachtického rodu Pálffyovcov, ktorých sídlo 

sa nachádzalo na hrade v Smoleniciach. Konferencia sa kvôli 

neistote s vývinom pandemickej situácie uskutočnila online 

prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Naše občianske 

združenie reprezentovali PhDr. Daniel Hupko, PhD., ktorý zá-

roveň patril medzi hlavných organizátorov, a Mgr. Jozef Tihá-

nyi. Príspevky sa venovali týmto témam: Gróf Jozef Pálffy, 

direktor Oravského komposesorátu; Gróf Jozef Pálffy 

v severovýchodnej Afrike; Príbeh manželstva. Jozef Pálffy st. 

a Lucia, rod. Wilczeková vo svetle vzájomnej korešpodencie; 

Smolenickí Pálffyovci vo svetle matrík; Chemická továreň Jo-

zefa Pálffyho v Smoleniciach; Obrazy zo Smoleníc v Múzeu 

Červený Kameň; Obrazy z kaštieľa v Smoleniciach v zbierke 

starého európskeho maliarstva SNG; Smolenický oltár – nezná-

ma súčasť pálffyovského hradu; Poznámky k rekonštrukcii 

Smolenického hradu na prelome 19. a 20. storočia; Smolenický 

zámok v správe SAV. 

 

PaedDr. Adam Herceg, OZ ČKP 

foto: OZ ČKP  
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 Jedným z prvých našich podujatí, ktoré využilo otep-

ľovanie  všetkým známych opatrení, bol  43. ročník ČAS-

TOVSKEJ PÄŤDESIATKY  2021 
 K l u b 

s l o v e n s k ý c h 

turistov Častá 

venoval v tomto 

prípade viac 

úsilia adminis-

tratívneho, ale 

po ujasnení  

(alebo aj neujas-

není) predpisov, 

vytvoril pod-

mienky na kvalitnú turistiku. Vďaka spolupráci s Obcou Častá, 

Múzeom Červený Kameň , Lesnou správou Píla LZ Smolenice, 

vinárstvami Pretzelmayer , Pegas a najmä spoločnosťou Signa-

tech Častá mohlo  bez problémov prebehnúť  podujatie za účas-

ti viac ako 500 turistov všetkých kategórií. Centrom turistiky 

boli priestory v parku hradu Červený Kameň, ktoré podľa 

zmluvy už dlhšie využívame  aj na atletické preteky a tiež  cyk-

listi na svoj povestný Cyklookruh. Areál je rozsiahly, parkova-

nie bez problémov, hygienické zariadenia taktiež. Vyhovujúca 

autobusová doprava z oboch smerov. Veľké množstvo účastní-

kov prišlo auto-

busmi.  V cieli 

sme vytvorili 

podmienky na 

súkromné pose-

denia, ktoré boli 

plne využívané.     

Oceňujem vý-

kony všetkých 

účastníkov, ale 

mimoriadne nás 

potešila účasť 

180 turistov na 50 km. To značí, že naše podujatie je chápané 

nielen ako masové, ale že ho vyhľadávajú najmä  výkonností 

turisti a každý jeden v cieli trasu vyhodnotil ako výnimočnú. 

Niektorí  sa „ priznali“ , že počas roka ju absolvujú aj viackrát. 

 Ak to bude možné aj v budúcnosti, o čom som pre-

svedčený, Častovská päťdesiatka bude  v  Častej – na našom 

hrade Červený Kameň.  Je to miesto, ktoré už v minulosti  bolo 

prirodzeným miestom vychádzok, oddychu, zážitkov a športu 

pre Časťanov.  Dospeli sme k tomuto rozhodnutiu  po dlhotrva-

júcej diskusii.  

V tej boli ako námietky občanov napr.: 

 Možnosti parkovania sú aj na školskom ihrisku. 

( Kapacita je malá, už sme to skúsili a nastal chaos 

a neskoršie sťažnosti obyvateľov, keď sa účastníci roz-

pŕchli popred domy v obci.) 

 Odvádzame turistov z obce, boli to pekné pohľady na tie 

skupiny. 

(Unavení turisti prichádzajúci do cieľa po autami zapra-

taných uliciach.) 

 Neposkytneme možnosti realizácie pre miestnych pod-

nikateľov.  

(Oslovíme všetky miestne subjekty, ktoré by nám po-

mohli v oblasti občerstvenia. Ak nebudú akceptovať 

naše podmienky, oslovíme ďalších.)  

Od členov KST : 

 Búranie tradícií. 

Častovskej 50 sa aktívne zúčastňujem od r. 1979. Štarty 

boli pred budovou MNV pri kostole, kládli sa vence. 

Guláš býval na Sklenej hute, cieľ najprv v Reštaurácii 

na Vŕšku, potom na kúpalisku, potom v bývalej klubov-

ni na ihrisku a priľahlej ploche. Stále sa varil turistický 

guláš. Stúpajúcim počtom účastníkov sme občerstvenie 

presunuli do Reštaurácie Štadión. Prirodzene. A tak isto 

prirodzene sa už pre dnešnú generáciu pojem občerstve-

nia stráca ako prioritný a hľadajú sa iné hodnoty. 

Tu chcem pripomenúť, že pri každom mojom rozhodu-

júcom kroku vo veci organizovania  Častovskej 50 si 

spomínam na jej  zakladateľov a premýšľam, ako by sa 

zachovali oni v súčasnosti.  Myslím, že sa nemáme za 

čo hanbiť. 

 Taktiež 

som oslovoval 

najmä účastní-

kov z bližšieho 

i vzdialeného 

okolia.  Pre nich 

to vlastne robí-

me a nebudem 

citovať ich vy-

jadrenia,  boli 

jednoznačné :  

Toto prostredie 

je unikátne, robte to tu. 

 V neposlednom rade úprimne ďakujem všetkým na-

šim členom a sympatizantom, ktorí si plnili usporiadateľské 

povinnosti a najmä našim spoluobčanom, pre ktorých pre-

chádzka  na Červený Kameň nie je záťažou, ale zážitkom.  

 

P.S. pre Slovenskú poľovnú spoločnosť: Príďte medzi nás, radi 

sa porozprávame o našich spoločných záujmoch. Veď tak ako 

my, tak aj vy ste v prírode len hosťami, v žiadnom prípade nie 

pánmi. 

                                                                                                       

 

Marián Porkert  
predseda KST Častá 
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 Po otvorení detského ihriska /

cvičíme na asfaltovej ploche na Pažici/ sme 

začali svoju prerušenú činnosť aj keď ešte 

v režime, ktorý mne, ako trénerovi, nie moc 

vyhovuje. Musíme dbať na súčasné platné 

predpisy a rešpektovať ich. 

 Začali sme s menšou skupinkou pokročilých detí tzv. 

„A“ a postupne musíme dať dokopy celý klub. Deti ma prekva-

pili hneď niekoľkými vecami naraz. Za obdobie, ktoré sme 

spolu nepracovali, dosť toho pozabúdali. Pokiaľ ide o základné 

postoje, kroky, údery, bloky  i kopy, tu je situácia pomerne 

uspokojivá. Musíme však napraviť najmä uhly rúk, nôh 

i samotné držania tela, aby sa nám deti tzv. nehrbili.  

 Horšie je to so zostavami kata.  S tými nie som vôbec 

spokojný. V základných zostavách sú chyby  v stabilite, posto-

joch, otáčaní  a podobne. Väčšie zostavy však musíme začať 

odznova, ide o totálny „prepadák“. Pravdupovediac, hnevá ma 

to, že už som si dobre stál s niektorými pretekármi a teraz mô-

žem začať znova. 

 V malej skupinke tzv. „B“ začneme zrejme až od sep-

tembra vzhľadom na situáciu, aká je.Keďže ma rodičia oslovu-

jú, dávam do pozornosti i to, že až od septembra budeme riešiť 

i prijímanie nových športovcov (od 1. ročníka ZŠ). Zároveň 

však sledujte našu stránku na facebooku /Khan klub karate Čas-

tá /, kde budete aktuálne informovaní. 

 Koncom júla až do začiatku augusta sa v Tokiu usku-

točnia letné Olympijské hry 2021. Zastúpené bude i karate, 

pričom už prebehli nominácie a bodovacie súťaže, najmä v 

Paríži. Vyhodnotenie do spracovania článku zatiaľ nemám. 

Z množstva pretekárov sa však na súťaž dostanú len tí najlepší, 

pričom pôjde len o určitý počet pretekárov, čo bude znamenať 

tzv. oklieštenie. Aj napriek tomu, že držím palce niektorým 

pretekárom už teraz viem, že v bodovacom systéme sa poda-

ktorým nepodarí nazbierať body proti silnejším reprezentantom 

napr. v kata proti Yohana Sanchez, či Damian Quintero a pod. 

Samotné olympijské hry budú náročné proti špičke sveta, akou 

sú v kata Japonci, kde teraz dominuje majster sveta Ryo Kiyu-

na. Necháme sa však prekvapiť, ako to všetko dopadne. 

 Jún nám prinesie konferenciu SZK, ktorá dá ďalšie 

usmernenia a prípadné novinky. Keďže sa už rozbiehajú i nie-

ktoré domáce turnaje, dávam do pozornosti Veľkú cenu Slo-

venska, ktorá bude tradične v Bratislave. Tam sa chystáme 

v roly divákov, nakoľko som sa ospravedlnil z rozhodovania. 

Zmeny, ktoré opäť nastali a zapracovali ich do rozhodovania 

z pozície WKF, chcem radšej najprv osobne vidieť. Verím, že 

sa nám podarí, čo najskôr etablovať po výpadku, ktorý zavinil 

covid-19 k spokojnosti pretekárov i rodičov. 

 

Jozef Rybárik,  

predseda 

 

Rozvoj kynologického klubu... 
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 Uvoľnenie epidemických opatrení opätovne 

vytvorilo podmienky na pravidelnú a aktívnu čin-

nosť tohto občianskeho združenia v obci.  Klub sa 

v súčasnosti teší enormnému záujmu občanov Častej 

o pravidelný výcvik psa. Narástol taktiež počet záu-

jemcov z kategórie detí. Zvýšil sa aj počet šteniat 

a mladých psov. Okrem nedeľných výcvikov sa stali 

pravidelné aj špeciálne výcviky obrany. Takže areál 

v kameňolome žije aj v ostatné dni počas týždňa. 

Viacerí členovia klubu sa v súčasnosti venujú aj rea-

lizácii výstavných tréningov, v rámci ktorých  sa pri-

pravujú na klubové, domáce a medzinárodné výsta-

vy psov. Klub už stihol aj účasť na podujatí Vy-

chádzka do prírody po stopách Častovskej 50 

v mesiaci máj. Súčasne zorganizoval niekoľko bri-

gád na úpravu areálu, ktorý v nasledujúcom období 

predpokladá aj opravu prekážok. Tradičná výkon-

nostná kynologická súťaž   



klubu sa uskutoční v sobotu 4. septembra 2021. 

S vedením Základnej školy s materskou školou v 

Častej sa pripravuje vzdelávací projekt pre deti 

z oblasti kynológie, starostlivosti a výcviku psa, kto-

rý plánujeme prvou interaktívnou hodinou so psami 

spustiť v novom školskom roku. 

František Kašický, predseda klubu 

foto: Mária Polakovičová, archív klubu 

 

Trojboj znovu ožíva 

 

 Od začiatku októbra 2020, keď sme súťažou u nás v 

Častej kvôli vládnym opatreniam museli predčasne ukončiť už 

aj tak osekanú sezónu, sa len ťažko odhadovalo, čo bude s na-

šim športom ďalej. Vydržali sme a tí najodvážnejší sa podujali 

zorganizovať základné šampionáty o tri mesiace neskôr ako 

býva naša súťažná štruktúra. Prvý a najvýznamnejší šampionát 

sezóny,  Majstrovstvá SR mužov žien a masters, sa uskutočnil 

5. 6. 2021 u nás doma. 

 Do bojov o tituly zasiahlo až 16 našich pretekárov. 

Samozrejme, nie všetci mali možnosť adekvátnej prípravy, no 

napriek tomu sme videli niekoľko skvelých súbojov. 

 Najprv vošli do hry naše ženy. Titul získali hneď tri. 

Najprv Daniela Bacigál v kategórii do 47 kg za trojboj 215 kg, 

ďalej Ľubica Polkorábová do 63kg s trojbojom 407,5kg a Lucia 

Lebocová do 76kg s trojbojom 352,5kg.  Striebra pridali   

Ročník XIV, číslo 2 
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Simona Vráblová, 

ktorá sa po rokoch 

vrátila k trojboju s 

výkonom 290kg v 

kategórii do 63kg a 

Katarína Baňovičová 

do 76kg s trojbojom 

295kg. O bronz sa 

postarali - začiatočník 

Henrieta Molnárová 

do 63 kg za trojboj 

240 kg a dorastenecká 

reprezentantka SR, 

rekordérka Olívia Lap-

šanská. Olívia súťažila 

v kategórii do 69 kg a utvorila štyri dorastenecké rekordy. V 

trojboji 351 kg, drep 143kg, tlak 68 kg a mŕtvy ťah 140 kg. Vo 

vekovej kategórii masters nad 40 rokov si zlato odniesla Hen-

rieta Molnárová. Stup-

ne víťazov ovládli aj 

naši muži. Titul získal 

najprv v kategórii do 

74kg náš nováčik, ešte 

dorastenec, Juraj Ko-

vačič a napínavý súboj 

o zlato zviedol v kate-

górii do 83kg Miroslav 

Vršek. Miro úspešne 

obhajoval titul z minu-

lého roku. Zlato v ka-

tegórii do 105kg vybo-

joval v supervýkone 

európskej triedy Kristián Slíž. Kristián prešiel o kategóriu vyš-

šie  a veľmi sa zlepšil. Jeho výkon 920 kg ( 340+240+329) ho 

nominoval na augustové Majstrovstvá Európy do Plzne. Výkon 

Európskej úrovne vystrúhal aj ďalší náš reprezentant SR, Samo 

Lederleitner. Samo obhájil minuloročný titul v kategórii do 120 

kg s veľkým prehľadom a v osobných rekordoch, už len kúsok 

od národných rekordov. Jeho famózny trojboj ma hodnotu 950 

kg (372,5+260+317.5) a tiež sa nominoval na ME do Plzne. O 

jediné mužské striebro sa postaral v kategórii nad 120 kg Mar-

tin Havarik, ktorý v osobnom rekorde kvalitnej hodnoty zdolal 

850kg ( 330+260+260). Bronz máme tiež len jeden, a to vďaka 

nováčikovi Matejovi Drahošovi v kategórii do 105 kg, ktorý 

zvládol 640 kg (230+160+250). Darilo sa aj mužom v kategórii 

masters. V masters nad 40 rokov do 105kg  vybojoval ďalší náš 

nováčik Bystrík Vidašič stiebro za trojboj 552,5. Masters nad 

50 rokov ovládol 

kategóriu do 93 kg 

skúsený Marian Daňo 

a získal zlato za vý-

kon 600kg. Rovnako 

zlato vybojoval v 

masters nad 60 rokov 

ostrieľaný borec Jo-

zef Klátik, ktorý po-

dal skvelých 445 kg v 

trojboji v kategórii do 

83kg.  

 Šampionát v 

Častej mal vysokú 

športovú, ale aj orga-

nizačnú úroveň. Náš 

tím tvrdo a spoľahlivo zvládol šampionát, ktorý neunikol ani 

médiám ako RTVS a TA3. Sme radi, že sa tento sviatok trojbo-

ja vysielal vďaka priamemu internetovému prenosu do celého 

sveta. Treba poďakovať všetkým našim odvážnym členom za 

organizáciu, našim sponzorom za podporu a tiež obecnému 

úradu, osobne starostovi našej obce a vedeniu ZŠ za podporu a 

správny prístup k nášmu športovému sviatku. 

 

Pavol Kovalčík 
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Tak predsa za začalo!!! 
 

 Važení spoluobčania, fanúši-

kovia futbalu a športu ako takého. 

Dňa 22. mája sa uskutočnila Výročná 

členská schôdza futbalového klubu 

spojená s voľbami do Rady klubu na 

ďalšie dvojročné obdobie. Do rady klubu boli zvolení: Ru-

žek Ivan, Križanovič Marcel, Myslík Martin, Minárik Pavol, 

Vranko Martin, Cíferský Matej a Šlacer Michal. Následne 

vo štvrtok 27. mája zasadala Rada klubu, ktorá  zvolila za 

predsedu klubu Ivana Ružeka, za tajomníka klubu Marcela 

Križanoviča a za pokladníka klubu Pavla Minárika. Počas 

schôdze nám oznámil Michal Šlacer, že sa vzdáva svojej 

funkcie z rodinných dôvodov. Na jeho miesto bol zvolený 

do Rady klubu Štefan Schwarz ml., ktorý skončil ako ďalší 

v poradí. Takže v najbližších dvoch rokoch budeme praco-

vať v zložení, ktoré som spomínal vyššie v článku.  

 V čase posledného vydania Informačníka sme vás 

informovali, že nevieme, kedy a či sa začne na jar hrať fut-

bal. V tomto čase bola povolená len individuálna príprava 

hráčov. 

 Po postupnom uvoľňovaní opatrení boli povolené 

tréningy za prísnych protipandemických opatrení. Zľahka 

a postupne začali naše mužstvá s tréningom. Všetko sa zača-

lo pomaly rozbiehať. Po dlhých rokovaniach nakoniec Brati-

slavský futbalový zväz  rozhodol, že svoje súťaže dokončí, 

ale len v kategórii Seniorov. Mládežnícke súťaže boli úplne 

zrušené, čiže naše družstvá Prípravky a Mladších žiakov 

ostali iba pri tréningovom procese. 

 A-mužstvo pod vedením nového trénera Vladimira 

Gligiča trénovalo postupne viac a viac, pretože začiatok 

súťaže sa neúprosne blížil. Odohralo aj zopár prípravných 

zápasov, aby bolo čo najlepšie pripravené na súťaž. Počas 

pandemickej prestávky sa nám podarilo mužstvo posilniť. 

Mužstvo sme potrebovali posilniť, pretože sme sa nachádza-

li v pásme zostupu a potrebovali sme sa zachrániť v našej 

súťaži. 

 Okrem už spomínaného trénera Vladimira Gligiča 

prišli ďalší traja hráči: Branislav Hamar, Michal Ulrich 

a Peter Bohuš. Všetci traja prišli z nižšej rakúskej ligy, keď-

že v Rakúsku boli súťaže zrušené. Dokonca Peter Bohuš 

ešte na jeseň viedol naše mužstvo ako tréner.  Z h r u b a 

17. mája sme sa naisto dozvedeli, že súťaž sa naozaj začne 

a 29. mája už naše A-mužstvo odohralo prvý dohrávaný 

majstrovský zápas z jesene. Chlapci nastúpili v Plaveckom 

Štvrtku a vyhrali jednoznačne 8:0! V tomto zápase sa poda-

rilo Petrovi Bohušovi streliť 5 gólov a výrazne nám pomo-

hol v tomto zápase, ale, samozrejme, celé mužstvo odohralo 

výborný zápas a vďaka patrí všetkým hráčom. 

 Ďalší zápas odohrali chalani 2.júna na domácom 

ihrisku a opäť bol víťazný. Porazili Šenkvice 3:1! V poradí 

treťom zápase - 6. júna - nastúpili chlapci na domácom 

ihrisku proti silnému mužstvu Vištuka, ktoré bojuje o postup 

v súťaži a naše A-mužstvo prehralo nešťastne a tesne 2:3. 

 V nasledujúcom kole sa naši chlapci predstavili 

13.júna vo Viničnom. Po bojovnom a fantastickom výkone 

sme u silného súpera odohrali skvelý zápas a vyhrali sme 

0:2. V poslednom kole tohto dohrávaného ročníka nastúpili 

naši chlapci19. júna na domácom ihrisku proti mužstvu z 

Dubovej. Zápas si dokonale užili a skvele zvládli. Vyhrali 

jednoznačne 9:0! Po odohratí dohrávaných piatich kôl 

z jesennej časti 4 zápasy vyhrali a iba jeden prehrali 

s celkovým skóre 24:4. Získali 12 bodov a tým pádom sme 

sa posunuli v konečnej tabuľke z predposledného miesta na 

konečné 8. miesto. Skvelý posun vpred a veľmi pozitívny 

výsledok do ďalšej sezóny. A veríme, že aj do ďalších ro-

kov... 

 Teraz budú mať chalani trochu voľna a potom za-

čne príprava na novú sezónu. S tréningom by mali začať  

v júli. Nová sezóna by sa mala začať niekedy v polovici 

augusta, ale to ešte presne nevieme. O všetkom vás, samo-

zrejme, budeme postupne informovať. Tento rok sme naše 

A-mužstvo prihlásili aj do Slovenského pohára. Uvidíme 

akého súpera nám žreb pridelí, ale bude to skvelá konfrontá-

cia a niečo nové pre mužstvo. Prvé kolo by sa malo hrať 

koncom augusta, samozrejme, aj o tom vás budeme infor-

movať. 

 V roku 2022 nás čaká jedna milá udalosť. Náš klub 

bude oslavovať 90. výročie založenia. Chceme sa na túto 

udalosť svedomito pripraviť. Dúfame, že sa nám podarí zor-

ganizovať skvelú akciu pre všetkých, ktorí majú radi futbal 

v Častej. 

 

Pár slov predsedu 

 
 Ako som spomínal vyššie v článku, bol som zvole-

ný za predsedu klubu na ďalšie 2-ročné obdobie. Bude to 

moje štvrté a pre mňa posledné obdobie vo funkcii predsedu 

klubu. Pred prvým zvolením za predsedu klubu som niekoľ-

ko rokov pracoval aj ako tajomník klubu. Takisto som repre-

zentoval náš klub aj ako hráč a odohral veľa zápasov. Ve-

rím, že za môjho pôsobenia predsedu klubu sme urobili veľa 

práce pri zveľaďovaní klubu a tiež pri zveľaďovaní samot-

ného areálu. Takisto viem, že ešte v najbližších dvoch ro-

koch spoločne niečo urobíme a vybudujeme. Samozrejme, 

že to nie je len moja zásluha, ale zásluha všetkých ľudí, kto-

rých som oslovil na spoluprácu, s ktorými som spolupraco-

val, či budem ešte spolupracovať a verím, že zanechám klub 

v dobrej kondícii môjmu nástupcovi a ten bude pokračovať 

v dobrej a ešte v lepšej práci pri klube. Dospel som 

k názoru, že je čas skončiť a posunúť sa ďalej. 

 V mene futbalového klubu prajeme všetkým pevné 

zdravie, veľa síl v tejto zložitej situácii a pevne veríme, že 

sa čoskoro uvidíme na našich futbalových zápasoch. 

 

 

Ivan Ružek, predseda  

FC Slovan Častá  

F C  S L O V A N  Č A S T Á  



Roman Setnický 

foto: RC klub 
pokračovanie na strane 13 →  Strana 12 

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK       2/2021 

RC klub to nie je len lietanie, ale... 

 Po zime nás čakalo odstránenie polámaných konárov a 

skosenie suchého tŕstia. Po jarných dažďoch sme mali časť 

plochy „pod vodou“. No i napriek tomu prišlo na rad valcova-

nie plochy so zasypaním dier za účelom spevnenia povrchu. 

Následne bolo potrebné vykonať striekanie plochy proti burine 

a taktiež nezanedbať pravidelné kosenie plochy. Potom sa do-

stala na radu úprava zázemia jeho pokosením.  Ďalej nasledo-

valo premiestnenie búdy, oprava mobiliáru, konkrétne staršej 

lávky, informačnej tabule a dvoch stolov. 
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Vážení spoluobžania, RC klub Častá Vás pozýva na 

už tradičný modelársky letecký deň AIR GRIL Častá 

2021, ktorý sa uskutoční na RC letisku Častá dňa 

10. júla od 9:00 hod. Okrem prehliadky pilotáže 

modelov bude možnosť si pozrieť okolie Častej z  

vtáčej perspektívy prostredníctvom vyhliadkových 

letov vrtuľníkom Robinson R44 a prehliadka  

veteránov, ktoré budú mať opäť zastávku u nás na 

letisku. Pre najmenších návštevníkov budú  

pripravené k zakúpeniu lietadlá - hádzadlá a pre 

tých starších pivo, kofola a cigánska pečienka.  

Veríme, že prídete a spolu prežijeme pekný deň, na 

ktorý budeme radi spomínať. 

 

RC klub Častá 
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