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 Dopravné riešenie križovatky spomína-

ných ulíc Hlavná a Zámocká v Častej by sme moh-

li nazvať aj ako vynútenú investíciu, ktorá bude 

realizovaná v súčinnosti s výstavbou dvoch dom-

čekov sociálnych služieb, ktoré sa budujú toho 

času na začiatku Zámockej ulice. Ako som písal 

v minulom čísle Informačníka č. 2/2021 v článku 

„Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych slu-

žieb“ – vybudované sociálne zariadenie bude slú-

žiť hendikepovaným spoluobčanom, ktorí aj ta-

kýmto spôsobom budú zaradení do normálneho 

života obecnej komunity.  Od jesene r. 2020 pre-

biehajú pribežne pracovné rokovania medzi zá-

stupcami Bratislavského samosprávneho kraja 

(BSK) a vedením obce, zastúpené starostom. Vý-

sledkom rokovaní je druhýkrát aktualizovaná pro-

jektová dokumentácia dopravného riešenia križo-

vatky ulíc Hlavná a Zámocká na podmienky roku 

2021. Dopravné riešenie naprojektoval autorizova-

ný stavebný inžinier v oblasti dopravy/dopravných 

stavieb.  Nové dopravné riešenie križovatky vyplý-

va aj z potreby riešiť niekedy až kolízne situácie 

v čase intenzívnej automobilovej dopravy smerom 

na hrad Červený Kameň, najmä na konci školské-

ho roku (školské výlety), v čase školských prázd-

nin (hlavná turistická sezóna) a v neposlednom 

rade v čase konania burzy starožitností v letnej 

sezóne a na začiatku jesene, na ktorú radi chodia 

záujemcovia zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

Hlavný zámer je teda vybudovať bezpečnú križo-

vatku, ktorá bude plniť funkciu celoročne 

s prihliadnutím na vyššie uvedené náporové termí-

ny (resp. udalosti), ako aj vybudovať iné doplňujú-

ce drobné stavby. Križovatka bude spĺňať všetky 

kritériá technických noriem a legislatívnych pred-

pisov na podmienky r. 2021. Bude riešená formou 

vybudovania dvoch ostrovčekov, medzi ktorými 

budú osvetlené prechody pre chodcov , zaraďova-

cie jazdné pruhy pre automobily a trvalé dopravné 

značenie.  Každý občan, ktorý má záujem 

o uvedenú stavbu, môže prísť nazrieť do projekto-

vej dokumentácie križovatky v stránkové dni, 

v čase úradných hodín Obecného úradu Častá. 

Zámer vybudovať novým dopravným riešením 

uvedenú križovatku bol aj v minulosti. K realizácii 

dopravného riešenia križovatky ulíc Hlavná 

a Zámocká však v predchádzajúcom období nepri-

šlo. Aktualizovaný projekt dopravného riešenia 

musel prejsť všetkými pripomienkovacími 

a schvaľovacími konaniami od štátnych a iných 

dotknutých orgánov (napr. Správa ciest Bratislav-

ského samosprávneho kraja), cez príslušný staveb-

ný úrad až po schvaľovacie konanie na Okresnom 

dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR so 

sídlom v Pezinku. Môžem s radosťou oznámiť 

verejnosti, že všetky vyjadrenia máme kladné, 

resp. bez námietok. Úplné posledné som obdržal 

iba 31. augusta 2021 od Okresného úradu Pezinok. 

Preto hneď o týždeň v utorok  5. septembra 2021 

som zvolal zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Častej, aby poslanci mohli odsúhlasiť znenie 

vzájomnej zmluvy medzi BSK a Obcou Častá, čo 

sa aj udialo. Realizácia projektu bude spolufinan-

covaná spoločne z prostriedkov BSK (Bratislavský 

samosprávny kraj sa bude podieľať na realizácii 

diela sumou vo výške 25 963,25 EUR s DPH, čo 

predstavuje 61,5% celkovej sumy ceny diela) 

a Obce Častá (obec sa bude podieľať na realizácii 

diela sumou vo výške 16 255,- EUR s DPH, čo 

predstavuje 38,5% celkovej sumy ceny diela). Pro-

jekt je rozdelený na jednotlivé stavebné objekty, 

časť bude hradiť BSK, časť bude hradiť Obec Čas-

tá – uvedené vyššie.  

 Obecné zastupiteľstvo v Častej na schô-

dzi v júni 2021 schválilo spolufinancovanie obce 

do (predpokladanej výšky) 25 000 EUR. Obecné 

zastupiteľstvo v Častej prerokovalo a schválilo aj 

náklady na vypracovanie aktualizácie projektovej 

dokumentácie, ktorá bola do výšky 1 500 EUR. 

Bratislavský samosprávny kraj po podpise zmluvy 

s obcou pripraví a vyhlási na jeseň 2021 spoločné 

verejné obstarávanie na realizáciu križovatky ako 

celok. Po dokončení križovatky časť zodpovedajú-

cu obci vyúčtuje. Realizáciou nového dopravného 

riešenia križovatky Hlavná a Zámocká ulica vráta-

ne osvetlenia bezpečného prechodu pre chodcov, 

v yb u d o v a n i a  d o p r a v n ý c h  o s t r o v č e -

kov, zaraďovacích jazdných pruhov pre automobi-

ly, trvalého dopravného značenia a ostatných dopl-

ňujúcich drobných stavieb zvýšime po dlhých ro-

koch o niekoľko úrovní bezpečnosť tohto miesta 

pre občanov našej obce, ako aj pre návštevníkov 

a turistov, ktorí smerujú na hrad Červený Kameň, 

resp. smerom do obce Dubová alebo do Trnavy.   
 

Robert Lederleitner 

starosta obce Častá  
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 Obecný úrad začiatkom tohto roku zverejnil štatistiky 

vytriedenosti odpadu v našej obci za obdobie rokov 2015 až 

2020  a pre lepšiu výpovednú hodnotu som tieto zaujímavé dáta 

pretavil do grafickej podoby: 

 Z grafu na prvý pohľad jasne vyplýva, že za celú dobu 

piatich rokov (2015-2020) v Častej dominovala produkcia ne-

triedeného komunálneho odpadu, ku ktorému sa od roku 2017 

pridal kovový odpad uložený v miestnej výkupni kovov. Ostat-

né druhy odpadov v celom sledovanom období tvoria v podsta-

te zanedbateľnú zložku. Ako je toto vôbec možné, keď sa v 

obci už dlhodobo snažíme odpad separovať?  

 

Dôvodov sa iste dá nájsť viacero. Po prvé,  kvantita odpadu sa 

pri takýchto výpočtoch meria v tonách - čiže sa meria jeho 

hmotnosť, nie objem. Mnohé druhy separovaných odpadov, 

napríklad plasty či tetrapaky, sú relatívne veľmi ľahké a tak 

prispievajú k výslednému číslu stupňa vytriedenosti odpadu len 

nepatrne (stupeň vytriedenosti sa vypočíta ako pomer hmotnos-

ti separovaného odpadu - teda všetky druhy odpadu okrem ko-

munálneho zmesového odpadu a objemného odpadu uloženého 

vo veľkokapacitnom kontajneri na dvore OcÚ - a hmotnosti 

celkového odpadu za sledované obdobie). 

 Ďalším dôvodom je však aj stále príliš vysoký podiel 

zmesového komunálneho odpadu (t.j. odpadu, ktorý obyvatelia 

Častej vhadzujú do čiernych kontajnerov) oproti všetkým ďal-

ším druhom odpadu. Častá síce v roku 2020 dosiahla mieru 

vytriedenosti odpadu 51%, to však len vďaka existencii zberne 

kovov a hmotnosti kovového odpadu v nej uloženého. Úplne 

inak by graf vyzeral, keby sme doň nezahrnuli čísla z výkupne 

kovov: 

 Z grafu nám jasne vyplýva, že drvivé množstvo odpa-

du (merané v  tonách) vyprodukovaného v Častej skončí v 

zmesovom komunálnom odpade - t.j. v čiernych kontajneroch. 

Pri nezapočítaní výkupne kovov nám tak percento vytriedenosti 

odpadu klesne na tristných 15%... Tento fakt istotne stojí za 

zamyslenie. Čo všetko dávame v našej obci do čierneho kontaj-

nera a prečo tvorí takú obrovskú časť hmotnosti celkového 

odpadu vyprodukovaného v Častej? Naozaj tam dávame len to, 

čo tam naozaj patrí - teda taký odpad, ktorý sa nedá nijakým 

iným spôsobom zrecyklovať? Recyklujeme sklo? Sme poctiví 

pri separovaní plastov, papiera, tetrapakov, elektroodpadu, ba-

térií, či kuchynského odpadu? Akým spôsobom sa zbavujeme 

drobného stavebného odpadu? Využívame dostatočne kompos-

téry? 

 Istotne, v Častej ešte stále nemáme plne funkčný zber-

ný dvor, ktorý by bol otvorený aj cez týždeň v podvečerných 

hodinách a v sobotu, a tak by umožňoval občanom rýchlo a 

jednoducho sa zbaviť či už záhradného odpadu - napr. konárov 

zo stromov či kríkov, drobného stavebného odpadu, alebo aj 

nepotrebného nábytku či nebezpečného odpadu ako napríklad 

starých farieb, postrekov, či hnojív.  

AKO SME V ČASTEJ SEPAROVALI  

ODPAD ZA POSLEDNÝCH PÄŤ ROKOV?  

pokračovanie na strane 3 →  



Napriek absencii zberného dvoru (na ktorého vybudovaní sa už 

pracuje) však stále máme ako občania obce Častá rezervy v 

tom, ako zodpovedne pristupujeme k separovaniu, či likvidácii 

odpadu vôbec. Čísla nás jednoducho nepustia. Verím však, že 

výstavbou zberného dvoru sa nám podarí nielen znížiť podiel 

zmesového komunálneho odpadu na celkovo vyprodukovanom 

odpade v obci, ale podarí sa nám eliminovať aj jav výsostne 

nekultúrny, ale v Častej, žiaľ, veľmi rozšírený - a to zakladanie 

čiernych skládok (nielen) v Chránenej krajinnej oblasti Malé 

Karpaty. Čo by nám asi povedali naši predkovia Častovania, 

keby počas prechádzky v chotári obce v každej priekope, poto-

ku, či okraji lesa neustále narážali na stavebný, plastový, či 

kovový odpad? 

Matej Kubeš  

 

Uznesenie č. 1-IV/OZ/2021 – OZ 1) schvaľuje návrhovú ko-

misiu v zložení: Peter Tatranský a František Kašický, 2) urču-

je overovateľov zápisnice v zložení: Ľubica Cíferská a Ľubica 

Opálková, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľky zápisni-

ce: Michaela Hrdličková.  

Uznesenie č. 2-IV/OZ/2021 – OZ schvaľuje program rokova-

nia IV. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 v upra-

venom znení.  

Uznesenie č. 3-IV/OZ/2021 – OZ schvaľuje:  
1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

„NADSTAVBA A REKONŠTRUKCIA ZŠ ČASTÁ A JEJ 

VYBRANÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOV S CIEĽOM 

ROZŠÍRENIA PRIESTOROVÝCH KAPACÍT ŠKOLY“, 

realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO7-SC74-2021-73“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a 

platným programom rozvoja obce,  

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci,  

3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške 130 580,38 €,  

4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených vý-

davkov z rozpočtu obce. 

 Uznesenie č. 1-V/OZ/2021 – OZ 1) schvaľuje návrhovú ko-

misiu v zložení: Ľubica Cíferská a Ľubica Opálková, 2) určuje 

overovateľov zápisnice v zložení: Peter Tatranský a Ivan Ru-

žek, 3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Jozef 

Jakuš.  

Uznesenie č. 2-V/OZ/2021 – OZ schvaľuje program rokova-

nia V. riadneho verejného zasadnutia OZ v roku 2021 v upra-

venom znení.  

Uznesenie č. 3-V/OZ/2021 – OZ 1) schvaľuje Zmluvu o zdru-

žení činností a vzájomnej spolupráci pri realizácii stavby križo-

vatky v obci Častá – ulice Hlavná a Zámocká medzi zmluvný-

mi stranami Bratislavský samosprávny kraj a Obec Častá, 2) 

poveruje starostu obce podpisom zmluvy.  

OÚ 

 Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) predsta-

vuje dôležitú platformu na presadzovanie záujmov obcí a 

miest. Na 31. sneme, ktorého som sa mal možnosť v septembri 

zúčastniť, boli zadefinované a precizované priority pre nad-

chádzajúce obdobie. Tie môžu významne ovplyvniť aj fungo-

vanie obce Častá v budúcnosti. 
 Medzi priority patrí potreba nového stavebného záko-

na, pretože  obce so znením viac ako 40-ročného zákona majú 

reálne problémy, ktoré súvisia s územným plánovaním a rozvo-

jom. Ďalej sa podporia také východiská, ktoré umocnia stabilizá-

ciu a zvýšenie príjmov miestnej územnej samosprávy. Nutné je 

taktiež  jasné definovanie kompetencií v školstve, vrátane ich 

finančného zabezpečenia. Doležité je skvalitnenie sociálnej le-

gislatívy v konkrétnych oblastiach s jasným vymedzením kompe-

tenčnej, riadiacej a finančnej zodpovednosti v oblasti sociálnych 

služieb, kde  majú mestá a obce nezastupiteľné miesto a nenahra-

diteľnú pozíciu. Potrebné je presadzovať opatrenia súvisiace so 

skvalitnením manažovania odpadového hospodárstva podporou 

separácie, či zhodnocovaním komunálnych odpadov. Taktiež pre-

sun pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu v ka-

tastroch miest a obcí na samosprávu a naštartovanie pozemko-

vých úprav pomôžu samosprávam a ich obyvateľom. Prioritou  je 

taktiež podpora alternatívnych foriem financovania municipál-

neho rozvoja a v tomto smere taktiež znižovanie byrokracie a 

zrýchleniu procesov posudzovania a následnej implementácie 

projektov v rámci Európskych investičných a štrukturálnych 

fondoch. ZMOS intenzívne pracuje na tzv. novom komunálnom 

manažmente, ktorým prinesieme návrhy na komplexnú moderni-

záciu miestnej územnej samosprávy. Súčasne požaduje systema-

tickú podporu medziobecnej spolupráce a vytváranie Centier 

zdieľaných služieb ako nástroja na zvyšovanie efektivity činností 

miest a obcí pri výkone svojej agendy a zabezpečovaní verejno-

prospešných činností. Cieľom je  presadzovať agendu Živý vi-

diek z hľadiska komplexných a udržateľných riešení, ktoré pomô-

žu formovať lokálnu hospodársku politiku, cestovný ruch, odstra-

ňovanie potravinových púšti na vidieku a partnerstvo sociálnych 

aktérov v lokálnom rozvoji. V oblasti sociálnych  vecí a zdravot-

níctvo ZMOS odmieta zákonom stanovenú obligatórnu povinnosť 

financovať prevádzkové náklady neverejným poskytovateľom 

sociálnych služieb z rozpočtov miest a obcí a požaduje dostup-

nosť základnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých regió-

noch Slovenska a výraznú podporu centier integrovanej zdravot-

nej a sociálnej starostlivosti. V oblasti  školstva a športu žiada 

také financovanie školstva, ktoré bude garantovať kvalitné a 

moderné vzdelanie pre všetky deti, bez ohľadu na región, v 

ktorom žijú, na ich sociálne, ekonomické, etnické zázemie či zne-

výhodnenie. V oblasti životného prostredia žiada zabezpečiť efek-

tívnejšie fungovanie Environmentálneho fondu, aby prostried-

ky  slúžili výlučne na zabezpečenie environmentálnych potrieb 

samospráv s dôrazom na zabezpečenie budovania kanalizácií a 

čistiarní odpadových vôd. V oblasti ekonomiky a financií a finan-

cie ZMOS požaduje riešiť mechanizmus indexácie vstupných 

cien rozpočtov schválených projektov financovaných z prostried-

kov fondov, grantov a finančných schém na národnej a medziná-

rodnej úrovni z dôvodu  radikálneho zvýšenia cien stavebných 

materiálov. 

 

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

poslanec obecného zastupiteľstva 
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 Činnosť hasičov za posledné obdobie 

 

 Hneď v úvode by sme chceli našich 

spoluobčanov varovať pred vykurovacím obdo-

bím, ktoré onedlho nastane. Upozorňujeme, aby 

nezanedbali túto dôležitú súčasť a včas si dali 

postupne skontrolovať svoje komíny, spotrebiče 

a pod. Pozornosť treba venovať i plynovým spotrebičom. Infor-

mácie, ktoré dostávame najmä z OR HaZZ, sú upozorňujúceho 

charakteru. Ve-

ľa občanov pod-

ceňuje túto dôle-

žitú súčasť. Ná-

sledky bývajú 

často až fatálne 

- od výbuchov 

domov, cez ťaž-

ké zranenia osôb 

i horenie komí-

nových telies 

a pod. Často na 

tieto chyby doplácajú najmä starší spoluobčania, ktorí podcenia 

danú skutočnosť. 

 A čo sme robili v poslednom období v samotnej Čas-

tej? Začali sme s výcvikmi členov  a odbornými prípravami 

DHZ, kde sme zrealizovali najmä pilčícke kurzy, ktoré sú pre 

nás pomerne dôležité. OR HaZZ vykonalo taktické cvičenie na 

zdolávanie lesného požiaru v oblasti Pezinka, sektor Baba, kto-

rého sme sa zúčastnili. 

 

Asistencie s technikou: 

 Letecký deň na modelárskom letisku sa niesol 

v priateľskom duchu, kde sme pomohli našim kolegom 

modelárom. 

 Cyklistické preteky na lúkach okolo hradu Červený Ka-

meň sa stali už tradíciou a veríme, že o ňom 

i o výsledkoch bude viac publikovať BTC, my sme, 

samozrejme, zabezpečovali určitú jeho časť. 

 Vatra SNP sa stala tradíciou, kde sme taktiež asistovali 

a plnili úlohy s tým spojené. 

 

Výjazdy k požiarom a nehodám: 

 Toto obdobie bolo poznačené skôr nepríjemnými uda-

losťami. Naši hasiči zasahovali na viacerých udalostiach vážne-

ho charakteru. Veľmi smutná udalosť sa stala na „Častovskom 

jazierku“, 

kde sa 

utopil náš 

sp o luo b -

č a n . 

I napriek 

z á s a h u 

viacerých 

č l e n o v 

DHZ sa 

ho nepo-

d a r i l o 

zachrániť. Je 

nutné spome-

núť, že sme tu 

p o u ž i l i 

i špeciálne za-

r i a d e n i e  /

d e f i b r i l á t o r 

AED/, ktoré 

nám bolo doda-

né krátko pred 

udalosťou. Služ-

bukonajúca le-

kárka a tím RZP sa dostavili na miesto udalosti a taktiež sa 

snažili všetkými silami a modernými technickými prostriedka-

mi  oživiť dotyčnú osobu, avšak bez úspechu. DHZ preto ďa-

kuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 

tomto náročnom zásahu. 

 Uplynula len krátka doba a mali sme ďalší náročný 

zásah v oblasti Častá – Dubová „v háji“, kde sa zrazili na štát-

nej komunikácii dve vozidlá s fatálnymi následkami 

i s ťažkými de-

vastačnými zra-

neniami. Prí-

slušníci PZ SR 

museli na viac 

hodín uzatvoriť 

tento úsek. 

Chceli by sme 

preto upozorniť, 

že tento úsek je 

veľmi nebez-

pečný s častými 

dopravnými nehodami a varovať pred ním vodičov. 

Ďalej sme zasahovali pri požiari na skládke odpadu na Dubo-

vej. Horenia skládok odpadu už takmer nikoho neprekvapujú, 

treba si však uvedomiť, že hasiči tu často zasahujú v ADP /

dýchacích prístrojoch/ vzhľadom  na toxické splodiny horenia, 

pokiaľ sa nachádzajú v tesnej blízkosti požiaru. 

 

Technické zásahy : 

Tu sme zasahovali pri preplachovaní mostov na Novej ulici 

a tiež na požiadanie PZ SR pri spadnutom strome na vozovke.  

Opäť sa ukazuje nevyhnutná nutnosť používania pilčíckych 

kurzov v DHZ.  

 Asi najkrajším zamestnaním bol „Deň otvorených 

dverí DHZ“, ktorý bol venovaný najmä deťom. Deti si mohli 

prezrieť techniku i pripravené atrakcie. Páčil sa im najmä ská-

kací hrad a chutné dobroty. Povoziť sa mohli i na špeciálnych 

štvorkolkách útvaru OR HaZZ, ktoré zasahujú v nedostupnom 

lesnom teréne a ktoré im boli predstavené, ako súčasť moder-

ného vybavenia pozemného modulu. Najväčšia atrakcia 

v podobe peny a možnosť pobehania si v nej ich však ešte len 

čakala. Veríme, že sa rodičia na nás neurazili, nakoľko nám 

počasie prialo i pre túto atrakciu. Častiansky DHZ vykonal 

ukážku i pre deti ZŤP v oblasti motokárovej dráhy pri obci 

Dlhá, ktorá sa stretla s dobrým ohlasom. 

 Po týchto náročných udalostiach i zásahoch sme sa 

museli, samozrejme, venovať i potrebnej oprave a údržbe tech-

ník. 
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 Na záver 

sme si nechali 

jednu samostatnú 

kapitolu a tou je 

špeciálne zariade-

nie defibrilátor 

AED. Ide o malý 

počítač /laicky 

vysvetlené/, ktorý 

záchranár upevní 

na hrudník postih-

nutej osoby. AED 

vykoná elektrický 

impulz na znovuo-

živenie osoby. 

Defibrilátor máme 

už v hasičskej 

zbrojnici a použili 

sme ho ako je vyš-

š i e  u v e d e n é . 

V dohľadnom ob-

dobí hodláme vykonať preškolenie viacerých členov DHZ, ako 

na AED tak i na oblasť zdravotnú. Chceme sa však poďakovať 

všetkým tým, ktorí sa pričinili o zakúpenie tohto defibrilátora, 

aby v obci plnil náročné úlohy v záchrane našich spoluobčanov 

a pomáhal tak DHZ Častá. 

výbor DHZ 

foto: DHZ 

 Požiarna zbrojnica v Častej bola postavená v roku 

1935 za výdatnej pomoci obyvateľov obce Častá, z materiálu 

búraniska z priestorov hradu Červený Kameň. 

 V areáli požiarnej zbrojnice Častá sa nachádza maketa 

hradu Červený Kameň, ktorý postavil pán Jozef Setnický - pre-

zývaný „Lahký“ v roku 1950 a daroval ho miestnym hasičom.  

 Počas obdobia, kedy bol vo funkcii predsedu DHZ 

Častá pán Vladimír Jankto a veliteľ zboru pán Jozef Dukát sa 

požiarna zbrojnica naďalej zveľaďovala za pomoci členov ha-

sičského zboru a podpory zo strany bývalej starostky obce Čas-

tá, pani Ing. Márie Garajovej. Nemalú pomoc miestnemu hasič-

skému zboru prejavil aj pán farár Vladimír Banský, ktorého 

zásluhou bolo možné v roku 2018 rozšíriť priestory požiarnej 

zbrojnice o prístavbu garáže pre hasičské vozidlá, ktorá stojí na 

cirkevnom pozemku. V priebehu rokov 2018 až 2020 sa 

i naďalej zveľaďovalo okolie požiarnej zbrojnice za finančnej 

i materiálnej pomoci občanov Častej, za čo im je hasičský zbor 

povďačný. 

 Vyvrcholením týchto prác bola úprava vstupu do po-

žiarnej zbrojnice, osadenie pamätnej tabule a doplnenie 

o maketu kaplnky, predloha ktorej sa nachádza na červenoka-

menskej lúke. Úpravu vstupu ako aj zhotovenie kaplnky vyko-

nal člen DHZ Častá pán Miroslav Dobšovič, za asistencie kole-

gov pána Ludvíka Neshodu a Jozefa Dukáta, za čo im patrí tiež 

poďakovanie. 

 

členovia DHZ Častá 
foto: Roman Setnický 
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Po krásnych prázdninách, keď sa naše školské deti 

mohli vďaka aktuálnej covid-situácii a protipandemickým opat-

reniam bez rúšok zhlboka nadýchať čerstvého vzduchu 

a vyjašiť sa s rodičmi a kamarátmi do zbláznenia, sa opäť pre 

nás všetkých začal nový školský rok. Hoci už teraz sa všetci 

musíme riadiť mnohými novými opatreniami, vieme a veríme, 

že bude iný, snáď krajší a lepší pre nás všetkých (rodičov – 

žiakov – učiteľov). 

V čom bude iný? Vstupujeme do novej päťročnice 

môjho volebného obdobia. Máme vytvorenú koncepciu rozvo-

ja, ktorej hlavné ciele sme zapracovali do nášho spoločného 

Plánu školy, od ktorého sa odvíja práca každého jedného člena 

nášho tímu.  

Piliermi tejto koncepcie sú: 

DEMOKRATICKÉ RIADENIE 

EFEKTÍVNA EKONOMIKA 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ĽUDSKÉ ZDROJE 

VZDELÁVANIE A VÝCHOVA 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

MEDIÁLNA PROPAGÁCIA 

Naším cieľom je: 

POMÔCŤ DEŤOM VYRÁSŤ NA DOBRÝCH, MÚD-

RYCH, SEBAVEDOMÝCH A PRETO ŠŤASTNÝCH 

ĽUDÍ.  

DÔRAZ SA KLADIE NA ZMYSEL VZDELÁVANIA A 

VYUČOVANIA. PREPOJENIE S PRAKTICKÝM ŽI-

VOTOM, O ŽIVOTE, PRE ŽIVOT, ZO ŽIVOTA. 
 

Našou misiou je „vzdelávať a vychovávať  každé die-

ťa k tvorivému a kritickému mysleniu, k zodpovednosti voči 

sebe, druhým a svetu a k schopnosti tvoriť komunitu s hodnota-

mi.“ 

Členov nášho tímu si citlivo vyberáme. Sú to odborní-

ci, ktorí si osvojili filozofiu a víziu našej školy. Učenie nie je 

pre nich „iba“ práca, je to ich koníček. Sú pripravení neustále 

sa vzdelávať a postupne vnášať do vyučovania moderné inova-

tívne postupy. Práve preto sme sa zapojili do mentoring-

koučingového programu nadácie Leaf – Premena školy 

z vnútra (viď. foto). 

Náš tím bude i naďalej prostredníctvom vzdelávania 

pomáhať deťom nadobúdať nielen vedomosti ale i zručnosti. 

V tomto školskom roku sme privítali i nových kolegov. Telo-

cvikára - Mgr. Richarda Kisa, špeciálnu pedagogičku -

  PaedDr. Mgr. Veroniku Baránkovú, do ŠKD Mgr. Kristínu 

Slezákovú a do MŠ Mirku Kriškovú ale i kolegyne, ktoré sa 

k nám vrátili po dlhodobej PN alebo MD. Veríme, že budú 

súčasťou nášho tímu a budú sa u nás dobre cítiť. 

Deti boli, sú a naďalej budú našimi partnermi. V tomto 

školskom roku máme 59 zamestnancov, 300 žiakov v základnej 

škole (z nich 33 čerstvých prváčikov – viď. foto) a 86 detí 

v materskej škole. Do ŠKD sme prijali 85 detí a stravujeme 350 

stravníkov. 

Deti berieme také, aké sú a rešpektujeme ich potreby a 

jedinečnú osobnosť. I v tomto roku ich hlas k nám „zosilnie“ 

prostredníctvom Žiackej školskej rady - parlamentu. 
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Prevenciu nebudeme sústreďovať len na sociálnu pato-

lógiu, ale zameriame sa i na posilňovanie toho dobrého, čo 

v deťoch je, prípadne im to s pomocou členov inkluzívneho 

tímu, ktorí sa stali našou neoddeliteľnou súčasťou, pomôžeme 

nájsť. 

Veríme, že klasické triedy už čoskoro po schválení 

predkladaného projektu „ Nadstavby školy v zmysle rozšírenia 

kapacít školy“ aspoň z časti zmeníme, na kreatívny priestor 

najmä pre deti z prvého stupňa, pretože novovybudované triedy 

budú ponúkať učiteľom i deťom slobodu vo vyučovaní. Budú 

mať široké využitie a tvoriť inšpiratívne prostredie. Umožnia 

prepájanie predmetov, ako aj skupinové či individuálne vyučo-

vanie. Neodmysliteľnou súčasťou bude pre deti priestor na od-

dych. 

Akú zmenu v materiálnej oblasti teda chceme vidieť 

o päť rokov? Veríme, že spoločnou kooperáciou obce, školy 

a rodičov budeme vidieť nadstavbu nad jedálňou, prerobený 

exteriér s moderným ihriskom, parkoviskom, učiacou sa záhra-

dou a zrekonštruovanou telocvičňou. Na tomto projekte inten-

zívne pracujeme už dva roky a veľmi by sme chceli oceniť 

a poďakovať sa všetkým, ktorí sa na príprave projektu podieľali 

a stále pokračujú v práci. Naša vďaka patrí v prvom rade hlav-

nému manažérovi, Ing. Petrom Tatranskému, PhD., starostovi 

obce – Mgr. Robertovi Lederleitnerovi, poslancom obce Častá, 

zamestnancom obecného úradu, všetkým kolegom učiteľom, 

ktorí s nami intenzívne spolupracovali. 

Novelou zákona v školskej legislatíve sa zmenilo chá-

panie predškolskej triedy na povinné predprimárne vzdeláva-

nie. Z toho nám budú plynúť ďalšie povinnosti v zmysle vytvo-

renia priestorových podmienok na novú triedu MŠ. V tejto ob-

lasti tiež nezaháľame a v spolupráci s obcou, najmä s Ing. Pet-

rom Tatranským, PhD. a tímom projektantov v súčasnosti pra-

cujeme na projekte prístavby materskej školy. 

Naša škola bola a vždy aj bude otvorená smerom na-

vonok. Vás rodičov vnímame ako partnerov a nesmierne si 

ceníme Vašu pomoc a ochotu pri akejkoľvek akcii, probléme 

a nejasnostiach. Sme otvorení iným pohľadom, či konštruktív-

nej kritike, čo nám rozšíri uhol pohľadu. Pozývame vás, našich 

rodičov a priateľov školy, k spoločnému tvoreniu našej vízie. 

Oceňujeme každú pomoc, ktorá nám bude ponúknutá. Jedine 

naše deti sú našou „najlepšou investíciou“ a prioritou do budúc-

na. 

Máme za sebou ťažký rok a v mnohom sme sa z neho 

poučili. Naučili sme sa prijať, čo nemôžeme zmeniť, pomôcť 

najlepšie ako vieme a byť súdržní, lebo len tak prekonáme 

prekážky tejto doby. Sme štátnou školou, ktorá musí plniť 

uznesenia vlády, vyhlášky RÚVZ, nariadenia MŠVVaŠ tak, 

aby sme vytvárali čo najbezpečnejšie prostredie pre všetkých. 

Verte, že to nie je pre nikoho z nás jednoduché. Preto si ne-

smierne vážime slušnú, ľudskú, vnímavú a neútočnú komuni-

káciu. Veríme, že aj to je vzor pre naše deti, ktoré sú našou 

budúcnosťou. 

Častá je miesto, kde som sa narodila a pracujem sko-

ro celý svoj doterajší život. Som vďačná, že môžem byť sú-

časťou našej školičky a urobím všetko preto, aby sa deti, za-

mestnanci i rodičia v našej škole cítili šťastní a prijímaní bez 

rozdielu. Želám si, aby všetci, ktorí prídu do kontaktu s našou 

ZŠ s MŠ v našej dedinke, pocítili ľudskosť, ktorú sme si vy-

brali ako jednu z našich kľúčových hodnôt. 

 

S úctou, Mgr. Adriana Cíferská - riaditeľka ZŠ s MŠ Častá 

Kynológovia úspešne reprezentovali Častú 

 

Účasť na špeciálnych klubových a medzinárodných výsta-

vách, organizácia tradičnej výkonnostnej kynologickej súťa-

že, špeciálny výcvik v obrane, pravidelné nedeľné výcviky a 

starostlivosť o areál kynologického cvičiska dominovali v 

činnosti a aktivitách miestneho kynologického klubu v Častej 

v letnom období. 

 

Úspechy na výstavách – šampiónka z Častej 
 

 Sára Drexlerová z nášho Kynologického klubu Častá 

získala 1.  miesto v triede mladých so svojím psom Carsonom a 

stala sa  víťazkou na špeciálnej výstave mladých dobermanov v 

Báči 4. septembra 2021. Miro Novák pokračoval v jeho chova-

teľských úspechoch a dosiahol fantastické výsledky na Medzi-

národnej výstave psov v Bratislave. Na Medzinárodnej výstave 

psov Duodanube v Bratislave nemecká ovčiačka Casey Domi-

niky Kmecovej reprezentovala klub s výborným hodnotením, 

titulmi CAC a res. CACIB,  nemecký ovčiak Toby bol víťazom 

kruhu v triede otvorenej.  Po víťazstvách na klubovej výstave v 

Šenkviciach, medzinárodných výstavách v Nitre a Bratislave  

weimarka Bailey Brixie Weimdream Kašická bola výborná s 

titulmi CAJC, Junior BOB a BOB a zúčastnila sa v celkovej  
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záverečnej súťaži na 2. mieste v VII. skupine FCI a stala sa 

slovenským šampiónom krásy mladých. 

Súťaž klubu v kameňolome 

 

Už tradičnú klubovú súťaž vo výkone psov v prvý septembrový 

víkend otvoril starosta obce Robert Lederleitner. Pod rozhod-

covskou taktovkou Mariána Polakoviča, Romana Stojkoviča a  

Zuzany Tahotnej súťažili viac ako dve desiatky psov  s nasle-

dujúcimi výsledkami: 

Kategória detí a mládeže: 1. Beky - Karolína Troppová, 2. 

Ares - Anna Tuschová, 3. Morgen - Nikolas Murárik 

Katégoria obrana: 1. Rocky - Matej Cvečka, 2. Toby - Franti-

šek Kašický,  3. Tara - Korina Lindnerová 

Kategória mladých psov a malých plemien: 1. Denny - Matej 

Knapčok, 2. Dafne - Klaudia Mojšová, 3. Marlon - Lenka Kos-

tková 

Kategória dospelých psov: 1. Leo - Dáša Mojšová, 2. Bailey - 

František Kašický, 3. Ziva - Nikoleta Kosecová 

Blahoželáme všetkým úspešným a zúčastneným súťažiacim a 

ďakujeme všetkým organizátorom, rozhodcom a podporovate-

ľom, ako aj starostovi a obci Častá! 

Zveľadovanie cvičiska 

 

Bezpečné prekážky, zvyšujúci sa počet cvičiacich počas nedeľ-

ných výcvikov vyžaduje aj náležitú starostlivosť o kynologický  



areál. Roman Stojkovič, Roman  Galánek vyrobili nové prekáž-

ky,  Roman Strážaj zabezpečil  a upravil drevený materiál na 

prekážky.  Marián  Polakovič pripravil stĺp na osvetlenie počas 

podvečerných výcvikov. S Romanom Stojkovičom sme pravi-

delne kosili areál, pričom Roman opravil a nafarbil nové lavič-

ky na sedenie a hojdačku pre deti. 

 

Špeciálne výcviky 

 

Taktiež pokračovali pravidelné nedeľné výcviky pod vedením 

výcvikára Mariána Polakoviča a  zaujímavé výcviky v obrane.  

Zástupca klubu so psami reprezentoval kynológov aj na vytrva-

lostnom behu Mraznické chodníčky v Častej na 10 km. V ďal-

šom období sa členovia klubu budú pripravovať aj na absolvo-

vanie oficiálnych výkonnostných skúšok. 
František Kašický, predseda klubu 

foto: Mária Polakovičová, archív klubu 
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MTBIKER Častovský cyklookruh 2021  

 - poďakovanie sponzorom - 

 

 Vážení priatelia horskej cykloturistiky, milí Časťania. 

Sme veľmi radi, že sa nám opäť navzdory  pandemickej situá-

cie nakoniec  podarilo zorganizovať  už  piaty ročník  tradičné-

ho cykloturistického podujatia. Ale poďme pekne poporiadku... 

I tento rok sme museli termín  podujatia presunúť  na 7. augus-

ta 2021 a už teraz vieme, že to bola veľmi správna voľba. Silno 

uvažujeme nad tým, že augustový termín je oveľa príhodnejší 

ako pôvodný júnový - uvidíme... 

 V piatok sme sa do toho pustili. Upravili  sme červe-

nokamenskú lúku (Slovenské národné múzeum – hrad Čer-

vený Kameň) . Jedna skupina sa pustila do zvozu všetkého 

materiálu (Kovaplet Častá) a druhá skupina do značenia tratí  

v miestnej zvernici – v obore ( Lesy SR – odštepný závod 

Smolenice, Signatech Častá – značky na trati). 

V sobotu to prišlo. Ráno prišli partnerské spoločnosti, chalani 

(Maxone) pustili elektrinu a my sme registrovali a registrovali. 

Bolo vidieť, že naše podujatie si získava čoraz väčšiu populari-

tu. Registračné číslo sa zastavilo na úctyhodných 895 cyklis-

tov. Ten pohľad na lúku bol úchvatný.  ŠTART – starodávna 

časomiera išla znamenite, personál na občerstvovačke  makal 

na 100 %, mastené chlebíky s cibuľkou a vínko boli  príjem-

ným spestrením (Pekáreň Častá, Myslík winery) a v cieli 

účastníkov čakal vynikajúci gulášik, cigánska, nápoje 

(Tenisové kurty Častá). Občas sa niekde vytvorila aj dlhšia 

rada, ale účastníci boli fantastickí a všetko brali s humorom. 

Avšak  jeden rad nás nesmierne tešil, a to 

záujem malých detí o absolvovanie det-

ských tratí v sprievode našich BTC členov. 

Chalani hovorili, že toľko nenajazdia ani 

počas našich pravidelných výjazdov. 

 Deti sme ešte zabávali vymaľová-

vaním – ich vlastným návrhom cyklistic-

kých dresov - z ktorých sa vybrali tri naj-

lepšie v rôznych vekových kategóriách a 

tie spoločnosť NYNA aj fyzicky vyrobí a 

zašle víťazom – sledujte facebook BTC 

Častá. 

  

B T C  Č A S T Á     
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 Veľká vďaka patrí  OÚ Častá  za finančný príspevok, 

ktorý pravidelne využívame na propagáciu obce a vecné dary 

pre účastníkov. Sponzorom, ktorí venovali ceny do veľmi bo-

hatej tomboly  a  jedlo do VIP stánku (KOOR, ELVIP, Pan-

čuškovo, Perkins, Relax Trnava, Stexo 1, Kraj, Hetrix, 

Abus, Moni Travel), Dobrovoľnému hasičskému zboru v 

Častej za cisternu s vodou na oplachovanie vašich „bajkov“. 

A na záver veľká vďaka patrí hlavnému sponzorovi  MT BI-

KER–u, všetkým členom OZ BTC Častá, ich rodinným prí-

slušníkom a priateľom, ktorí sa pričinili o perfektný priebeh 

podujatia. 

 

 Všetkých vás pozývame na 6. ročník, ktorý sa bu-

de, pravdepodobne, konať 6. 8. 2022 – sledujte facebookovú 

stránku. 

 

Organizátor:  OZ BTC Častá 

 

 Po medailovej žatve na domácich šampionátoch si 

naši najlepší pretekári zmerali sily so súpermi na Majstrov-

stvách Európy a sveta. 

 Začiatkom augusta cestovala naša výprava do Plzne. 

Nie všetci nominovaní mohli z pracovných dôvodov pre opat-

renia, ktoré zaviedol náš štát, vycestovať, a tak sme prišli o 

jasné medaily. Napriek všetkému naši dorastenci a juniori pri-

niesli spolu 17 medailí ! 

 Ako prvá do bojov nastúpila naša najlepšia dorasten-

kyňa Olívia Lapšanská v kategórii do 69 kg. Olívia po bojov-

nom výkone predviedla výkony 367,5 kg v trojboji, v drepe 

152,5 kg a v tlaku národný rekord 77,5 kg, za čo si odniesla tri 

strieborné medaily. Po výkone 140 kg v mŕtvom ťahu ešte pri-

dala dokonca zlatú medailu. 

 Výborne si počínali aj dorastenci. Dominik Held v 

kategórii do 74 kg vybojoval celkové štvrté miesto v trojboji za 

výkon 485 kg. Darilo sa mu najmä v drepe, kde za výkon 187,5 

kg získal bronz rovnako ako v mŕtvom ťahu za 182,5 kg. Jeho 

kolega Samuel Molnár súťažil v kategórii do 93 kg a s výkon- 

Š K  S P C  Č A S T Á     

pokračovanie na strane 12 →  
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mi 605 kg (230+150+225) vybojoval štyri strieborné medaily. 

Po tomto veľkom úspechu našich dorastencov nastúpil náš skú-

sený junior Kristián Filip Jakubec v kategórii do 105 kg. Kris-

tián Filip po výbornom výkone 715 kg (275+180+260) pridal 

do našej zbierky ďalšie štyri bronzové medaily. Posledný z 

našej výpravy, Kristián Slíž bojoval s európskou mužskou špič-

kou v kategórii do 105 kg. Po drepoch na 357,5 kg sme sa tešili 

z prvého bronzu. Druhý bronz pridal Kristián po tlakoch za 

výkon 240 kg. Tretí bronz a pre nás historicky prvá mužská 

medaila v trojboji má hodnotu 892,5 kg a je to obrovský úspech 

nielen pre náš klub, ale aj pre celé Slovensko! 

 Dva týždne po európskom šampionáte čakal našich 

dvoch najlepších, Olíviu Lapšanskú a Kristiána Filipa Jakubca  
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svetový šampionát v rumun-

skom meste Oradea. V trojboji 

je to veľmi náročné súťažiť v 

takej krátkej dobe po sebe. Do 

bojov v juniorskej kategórii do 

93 kg ako prvý vstúpil Kristián 

Filip. Po osobnom rekorde v 

drepe na 280 kg zvádzal boj o 

bronz v tlaku. Ten si ale vzal 

Japonec Kineko, lebo i keď 

zvládol rovnakú hmotnosť ako 

Kristián 182,5 kg, mal nižšiu 

telesnú hmotnosť. Najväčší 

súboj sa odohral v mŕtvom ťa-  

pokračovanie na strane 14 →  
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hu. . Kristián v 

osobnom rekorde 

272,5 kg vytiahol 

fantastické striebro 

a v tejto disciplíne 

porazil aj majstra 

sveta z Ekvádoru. 

Celkovo tesne v 

osobnom rekorde 

735 kg obsadil vý-

borné štvrté miesto. 

Po Kristiánovi Fili-

povi nastúpila Olí-

via. Podala veľmi 

bojovný výkon na 

hranici národných rekordov. Obrovský úspech má hodnotu 

štyroch strieborných medailí za výkony 367,5 kg 

(152,5+72,5+142,5). 

 Tieto úspechy môžeme smelo zaradiť medzi naše naj-

významnejšie a je to najkrajšia oslava nášho okrúhleho jubilea. 

Prvého októbra si pripomenieme 30 rokov, odkedy sa v Častej 

na Zámockej ulici začalo cvičiť a robiť trojboj. Verím, že k 

týmto výnimočným úspechom sa pripojí v októbri na svetovom 

šampionáte v tlaku na lavičke žien v Litve aj Ľubica Polkorá-

bová a v novembri na svetovom šampionáte v trojboji mužov v 

Nórsku aj Kristián Slíž. Držte palce. 

 

Pavol Kovalčík, tréner 

Súťažný ročník 2021/2022 

 Milí občania a naši verní fanú-

šikovia futbalu. 

 V prvom rade sme nesmierne 

radi, že sa futbal začal hrať. V čase 

písania tohto článku, je súťaž v plnom 

prúde, hrá sa, ale kým príde Informačník k vám domov, môže 

byť všetko inak a pandemická situácia na Slovensku nám opäť 

spraví škrt cez rozpočet. My všetci, ktorí pracujeme pri častian-

skom futbale veríme, že sa nezopakuje situácia spred roka 

a veríme, že sa budeme spoločne tešiť z tohto krásneho 

športu... 

 V minulom čísle sme vás informovali, že naše A-

mužstvo sme prihlásili do Slovenského pohára. Žreb nám pri-

súdil mužstvo ŠK Svätý Jur. Zápas sa odohral 25. júla a naše 

mužstvo po solídnom a bojovnom výkone podľahlo na domá-

com ihrisku tomuto súperovi 3:4. To vôbec neprekáža, chlapci 

si vyskúšali túto súťaž a budúci rok opäť naše mužstvo do po-

hára prihlásime a uvidíme, ako sa im bude dariť. 

 Súťažný ročník A-mužstva  začal 15. augusta 1. ko-

lom, chlapci cestovali do Plaveckého Mikuláša a vyhrali 0:1. V 

2. kole sme privítali na domácom štadióne Budmerice 

a remizovali sme 1:1. V 3. kole chlapci opäť cestovali na Záho-

rie, tentokrát do Plaveckého Štvrtka a opäť vyhrali, tentoraz 

3:4. Vo 4. kole sme hostili na domácom štadióne mužstvo 

Modry a o dobrý výsledok nás pripravil slabší výkon v prvom 

polčase -  prehrali sme 3:6... V 5. kole cestovalo naše  

F C  S L O V A N  Č A S T Á  
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A-mužstvo do Grinavy, kde hrali proti mužstvu PŠC Pezinok 

„B“. Takisto po zlom prvom polčase  a veľmi slušnom výkone 

v druhom polčase sme nakoniec prehrali tesne 3:2! Po odohra-

tých piatich kolách má A-MUŽSTVO na konte 7 bodov 

a priebežne mu patrí 8.miesto. 

 Veríme a všetci pevne dúfame, že chalani budú pokra-

čovať v dobrých a možno ešte lepších výkonoch a výsledkoch. 

 Dňa 5. septembra rozbehli svoje súťaže aj mužstvá 

PRÍPRAVKY-U11 a STARŠÍCH ŽIAKOV-U15. 

 Družstvo PRÍPRAVKY-U11 hrá v súťaži 

v konkurencii 10 mužstiev. Mužstvo vedú Ferko Gáži a Maťo 

Cíferský. V súťaži PRÍPRAVKAROV sa síce hrajú súťažné 

zápasy, ale výsledky sa nezapisujú, všetky zápasy sú ukončené 

výsledkom 0:0. Tak bolo rozhodnuté na zväze a my to musíme 

rešpektovať. 

 V čase písania tohto článku majú chlapci za sebou dve 

nie moc vydarené kolá. V prvom kole prehrali v Doľanoch 18:5 

a v druhom doma zo Slovenkým Grobom 2:16! Za mužstvo 

PRÍPRAVKY-U11 nastupujú aj mladší hráči. Jedným z nich, 

ktorý výrazne zaujal, je iba 7-ročný Filipko Polakovič. Je veľ-

mi talentovaný a v prvých dvoch kolách sa Filipko aj gólovo 

presadil. V prvom aj druhom kole dal po jednom góle a boli to 

jeho prvé súťažné góly, veríme, že ich bude veľmi veľa. Takis-

to veríme, že sa  bude dariť celému mužstvu a postupom času 

sa dostavia aj priaznivejšie  výsledky a vyrastú nám v Častej 

veľmi dobrí futbalisti. Pre nás všetkých je dôležité, že deti ne-

sedia doma pri počítačoch, ale športujú a hrajú futbal. Dúfame, 

že ich to bude baviť a hlavne nám to umožní pandemická situá-

cia... 

 Družstvo STARŠÍCH ŽIAKOV-U15 vedie ako tréner 

Števko Schwarz, ktorý odvádza skvelú prácu a občas mu pomá-

hajú niektorí chalani z A-mužstva. Chlapci trénujú poctivo, 

tréningy sú kvalitné, preto veríme, že sa to ukáže postupom 

času aj výsledkovo. 

 Chlapci mali veľmi slabý štart do súťaže, keď v 1.kole 

prehrali na ihrisku CAJLE 11:0,v 2. kole prehrali doma 

s VINIČNÝM 3:7 no a v 3. kole prehrali na domácom ihrisku 

s mužstvom PŠC PEZINOK 0:19  

 Dúfame, že chlapcom sa bude dariť a pandemická 

situácia im umožní športovať a hrať futbal viac ako minulý rok. 

 Máme ešte jeden tím. Je to tím PRÍPRAVKA-U9. 

Mužstvu sa venujú Pali Minárik, Pali Polakovič a Pišta Šebest. 

Tento tím začína svoju súťaž 18. septembra. Systém súťaže je 

turnajový. V súťaži a v našej skupine sú 4 mužstvá /SENEC, 

MODRA, IGRAM a ČASTÁ/. Hrá sa každé dva týždne a vždy 

jeden tím usporiada turnaj, to znamená, že v jeden víkend odo-

hrá každé mužstvo 3 zápasy. My ako klub hostíme všetky tímy 

2.októbra. Táto súťaž bude hodnotená presne tak, ako to bolo 

spomínané pri družstve PRÍPRAVKY. 

 V mene futbalového klubu prajeme všetkým pevné 

zdravie a veľa sily. Našim mužstvám v súťažiach veľa dobrých 

výsledkov a  pevne veríme, že sa budeme vídať na futbalových 

zápasoch čo najdlhšie a tešiť sa z úspechov našich mužstiev. 

 

Ivan Ružek, predseda FC SLOVAN ČASTÁ 

Air Grill Častá 2021 

 Tento rok, tak ako aj ten predchádzajúci, je pre mode-

lárov a , ktoré organizujú verejné podujatia pre verejnosť a 

modelárov z pohľadu stále sa meniacich opatrení ohľadne Co-

vid nariadení veľmi náročný. Vďaka tomu sme i my v RC klu-

be Častá sledovali, ako sa bude táto situácia vyvíjať. Hneď, ako 

sa opatrenia začali uvoľňovať, sme si povedali – ideme do to-

ho, aj keď s poriadnym časovým sklzom pri príprave, ktorý sa 

podarilo eliminovať len vďaka zvýšenému úsiliu niektorých 

členov klubu. 

R C  K L U B  Č A S T Á  

pokračovanie na strane 16 →  
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 Dátum podujatia bol stanovený už koncom zimy na 

10. júla. Celý jún bolo počasie suché a stabilné, tak sme verili, 

že si tento charakter zachová aj začiatok júla. No, ako to už 

býva, počasie začalo byť veternejšie, nepredvídateľnejšie 

a menilo počas dňa svoj charakter. Napriek tomu sme sa ne-

vzdali a verili, že tento rok nám vydrží, nakoľko po minulé dva 

roky nás v poobedňajších hodinách navštívila krátka búrka. 

V piatok 9. júla sme finalizovali na RC letisku aj mimo neho 

prípravy na podujatie. Tak ako býva zvykom, niektorí piloti 

dorazili už v piatok, medzi ktorých stabilne patrí Jozef Lukáč 

s rodinou. Bohužiaľ, pravdepodobne vďaka Covid opatre-

niam, chaotickým, nezmyselným a stále sa meniacim nariade-

niam na slovenských hraniciach chýbali medzi pilotmi priatelia 

z Čiech, snáď nabudúce. 

 N a d i š l a 

sobota ráno, guláš 

pre pilotov sa už 

varil, piloti pomaly 

prichádzali, rozba-

ľovali sa a skladali 

svoje lietadlá. Prie-

bežne sa chodili do 

hlavného stanu re-

gistrovať. Každý 

pilot po registrácii 

dostal malý darček 

v podobe dvoch vín od vinárov z Častej, šilt proti slnku 

s názvom podujatia, malú pamätnú magnetku s vyobrazením 

plagátu podujatia a brožúru o obciach malokarpatského regió-

nu. Po registrácii bol Air Grill otvorený krátkym brífingom, 

kde prítomných pilotov privítal predseda klubu Roman Setnic-

ký, oboznámil ich s organizačno-technickými aspektami, pra-

vidlami lietania, radenia sa do poradia na lietanie 

a dodržiavania bezpečnosti. Na záver brífingu poprial všetkým 

pilotom vydarené lety a Air 

Grill mohol začať. Diváci mali 

možnosť počas dňa vidieť leto-

vé ukážky rôzneho charakteru 

od viacerých pilotov. Menovi-

te: Šefana Richnáka z FUN 

CUB XXL vo  vlekárskom 

tandeme s Jaroslavom Hlboc-

kým s vetroňom K8, obaja 

z LMK Trnava, Adama Uzsa-

ka z Tomášova s L39 Albatros 

– Biele Albatrosy a Wilgou 

Draco – maketou jedinej takto 

upravenej Wilgy na svete, 

„večne mladého“ nestora mo-

delárskeho neba Oldricha Vitá-

ska z Holíča s maketou turis-

tického lietadla pre 6-7 osôb 

Piper Cherokee Six, Emanuela Gronského z Trnavy s modelom 

Alula na rekreačné lietanie a výuku pilotáže, Vladimíra Šilhán-

ka tiež z Trnavy s akrobatom Ultimate, Patrika Užáka z Jasovej 

s Piper Super Cub a motorovým vetroňom Fox (Patrik okrem 

iného v prihláške uviedol: „stará modelárska legenda vraví, kto 

nemá Foxa, nie je modelár“ J), Romana Klučku s rýchlym mo-

delom Conscendo Evolution, Vladimíra Klučku s modelom 

Sunbird využívajúcim termiku, obaja z Nových Zámkov, Joze-

fa Lukáča ml. s Extrou 300 EXP a jeho mladšieho brata Lukáš-

ka Lukáča (najmladšieho účastníka) s Betou 1400 z Dolného 

Trhovišťa, Martina Babjaka z Bratislavy s modelom legenárne-

ho akrobatického lietadla Zlín 50, Tomáša Záhoru z Nových 

Sadov s akrobatom Extra 300, Jaroslava Mroska z Nitry 

s veľkým FOX-om a akrobatom SU 29, Dušana Bilčíka 

z Igramu s prúdovým modelom Avanti, Michala Jasenovca ml. 

aj st. z Rajca s Extrou 300, Sebastiana Faga z Bohdanoviec nad 

Trnavou tiež s Extrou a Alexa Sahánka z Bratislavy, začínajú-

ceho pilota s maličkou Cesnou 182.  

Partner a sponzor podujatia RC SVET 

Časť stojánky 

L39 Albatros - Biele Albatrosy Adama Uszaka 

Extra 300 EXP a jej pilot Jozef Lukáč ml. 
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 Súčasťou programu bol aj prílet lietadla kategórie 

ultralight. Išlo o lietadlo Argo od výrobcu Direct Fly – dvoj-

miestny, celokovový, vzperový  hornoplošník, s výkonom mo-

tora 100 hp, s max. vzletovou hmotnosťou 450 kg, min. rýchlo-

sťou na klapkách 75 km/h, max. rýchlosťou 250 km/h 

a optimálnou cestovnou rýchlosťou 180 km/h. Do Častej na Air 

Grill s ním priletel bývalý modelár Miloš Salay, ktorý, ako 

vidno, presedlal na väčšie stroje. Ten pri svojom návrate na 

domovské letisko urobil výsadok cukríkov pre najmenších náv-

števníkov Air Grill-u. Počas návštevy RC letiska mali možnosť 

detskí návštevníci prostredníctvom svojich rodičov zakúpiť si 

lietadlá – hádzadlá s logom klubu, čo vo veľkej miere využili, 

a tak sa „lietalo“ nielen nad dráhou, ale aj mimo nej. Aby nevy-

šla snaha „budúcich malých pilotov“ nazmar, vyhlásil predseda 

klubu – zároveň moderátor podujatia - Roman Setnický súťaž 

v hádzaní hádzadiel a všetkých zavolal na plochu, kde sa zora-

dili vedľa seba a na povel v dvoch kolách vypustili svoje lieta-

dielka. Aby to bolo spravodlivé, víťazom bol každý. Za odvahu 

prísť na plochu a zúčastniť sa súťaže dostal každý malý „pilot“ 

lízanku a magnetku. Jediným sklamaním pre návštevníkov 

i nás bola absencia vrtuľníka, ktorý mal zabezpečovať plánova-

né vyhliadkové lety. Hoci bol vrtuľník pripravený, piloti boli 

neplánovane odvolaní na dôležité pracovné povinnosti. Nuž aj 

to sa stáva. Približne okolo 17:00 hod. bolo riadené lietanie 

ukončené, niektorí 

piloti dostali vecné 

ceny od partnera 

a sponzora poduja-

tia, firmy RC 

SVET. Predseda 

Roman Setnický 

poďakoval pilotom 

za predvedené 

ukážky a tí piloti, 

ktorí ešte zotrvali, 

využili tzv. voľné – 

neriadené lietanie, 

samozrejme pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel až 

do podvečerných hodín.  

 Air Grill nie je len o lietaní, ale aj o stretnutí sa pilo-

tov z rôznych „kútov“ Slovenska, prezentovania vlastných ná-

padov a nekonečných debatách, nielen o lietadlách. Jednu takú 

príjemnú debatu som absolvoval aj ja, počas obedňajšej pre-

stávky s predsedom LMK Banská Bystrica Ing. Pavlom Zauš-

kom a jeho priateľom, podporovateľom RC lietania Jozefom 

Gotzmannom. Ako to už býva, rozhovor sa niesol v duchu ra-

dostí i starostí spo-

jených s RC lieta-

ním. Vymieňali 

sme si skúsenosti a 

poznatky ohľadne 

klubového života, 

no živo sa zaujíma-

li aj o aspekty spo-

jené s plánovaním, 

o r g a n i z á c i o u 

a samotným prie-

behom  modelár-

skeho podujatia, 

akým Air Grill je, pri dodržaní  

Výsadok a zber cukríkov 

Piper Cherokee Six a jeho autor a pilot Oldrich Vitásek 

Predseda klubu Roman Setnický v rozhovore 

s Jozefom Gotzmannom 

Dušan Bilčík s modelom Avanti 

pokračovanie na strane 18 →  

Albatros D5 Dušana Miťucha pre problémy s 

motorovou prepážkou nevzlietol 
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všetkých legislatívnych rámcov, ktoré sú na takéto podujatie 

kladené.  

  Taktiež aj tento rok bola súčasťou programu Air Grill

-u návšteva účastníkov už siedmej Malokarpatskej Veterán 

Tatra Rallye, ktorá má už tradične jednu zo zastávok vo svojom 

itinerári na RC letisku Častá. Niečo po 17:00 hod. zaparkovala 

na plochu letiska v priestore pre divákov necelá päťdesiatka 

vozidiel a asi stovka účastníkov rallye. Pohostili sme ich chle-

bom s masťou a cibuľou, čo si mnohí pochvaľovali a tí starší si 

zaspomínali na mladosť. Návštevníci Air Grill-u mali po celý 

deň možnosť občerstviť sa v bufete v zázemí nášho letiska, pod 

korunami stromov chutnou cigánskou pečienkou, pivkom 

a kofolou. Pre pilotov bol už ako tradične pripravený guláš, 

grilované kuriatko a po celý deň v hlavnom stane pivo a kofola, 

čo v tom teple mnohí využili.  

 Žiadne podujatie, čiže ani Air Grill by sa nezaobišiel 

bez partnerov, podporovateľov a sponzorov. Preto by som veľ-

mi rád poďakoval spoločnosti RC svet, Retrobel, Konex, Ra-

diolan, Mikovin, Víno Schwarz, Signatech, Reštaurácii 

u Schwarzov a MDDr. Filipovi Kočišovi. Taktiež DHZ Častá 

za požiarnu a zdravotnú službu, členom RC klubu Častá 

a najmä na-

šim manžel-

kám za ich 

to le r anc iu, 

t rpez livosť 

a pomoc. 

Ďalší Air 

Grill, chcem 

veriť, že 

úspešný, je 

za nami. My 

v klube sa budeme snažiť pripraviť ten budúci minimálne taký, 

ako bol tento, ak nie lepší, nakoľko vždy sa dá niečo pozmeniť, 

upraviť a vylepšiť. Som presvedčený, že návštevníci i účastníci 

si domov odniesli len príjemné spomienky a zážitky. Prajem 

preto všetkým hlavne zdravie, aby sme sa mohli opäť spolu 

stretávať pri našom koníčku a ďalšom Air Grill-e u nás 

v Častej. 

 

Roman Setnický 

foto: Branislav Belanský,  

Ing. Pavol Zauška /predseda R. S. v rozhovore .../  

Súťaž v hode hádzadiel a ocenenie najmenších „pilotov“ 

Príchod a prehliadka veteránov 

Odovzdanie cien od RC SVET 
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Beh Mraznické chodníčky 2021 
 

 Krásne počasie a výborne značená trať sprevádzali 

dňa 11. 9. 2021 tradičný krosový beh Mraznické chodníčky so 

štartom i cieľom na červenokamenskej lúke. V kategórii škôl-

kari chlapci 

a dievčatá štar-

tovalo na 150 m 

trati 12 detí, 

v kategórii prí-

pravka chlapci 

a dievčatá štar-

tovalo na 400 m 

trati 16 detí a v 

týchto behoch 

sa bojovalo 

doslova o každý 

meter. Celkovo 

sa na behu pred-

stavilo 84 bež-

cov. V hlavných 

k a t e g ó r i á c h 

mužov, žien 

a dorastencov 

sa bežalo po 

tradičnom 5 km 

okruhu lesných 

c i e s t 

a chodníkov. Od 

začiatku sa na čele pretekov usadila vedúca skupina, v ktorej 

bežal aj absolútny víťaz Michal Piovarči, ktorý mal o 4 sekun-

dy lepší finiš ako Andrej Glasa. S väčším odstupom dobehol 

tretí Peter Ľubušký z ŠKP Bratislava. Medzi ženami 5 km trať 

zvládla najlepšie Zuzana Bere-

šová pred Natáliou Ľubuškou. 

Tretia dobehla minuloročná 

víťazka z AK Senica Mária 

Truissard. Mužskú veteránsku 

kategóriu ovládol pri svojom 

premiérovom štarte v Častej 

Stanislav Nemček z AK Senica, 

druhý skončil tradičný účastník 

behu, vytrvalec z Cífera, Ľubo-

mír Kovačócy a tretí Miroslav 

Ďuračka.  

 Usporiadateľom behu 

bol KST Častá s podporou 

SNM - Múzeum Červený Ka-

meň, BSK a obce Častá. Podu-

jatie sa uskutočnilo v rámci 

Európskeho týždňa športu. 

 

10 km - výsledky 
 

Muži A: 1. Michal Piovarči (-) 

45:05 min.; 2. Peter Ľubušký 

(ŠKP Bratislava) 48:20 min.; 3. 

Marek Mikuš (Bernohy.sk) 48:59 min. 
 

Muži B: 1. Andrej Glasa (-) 45:09 min.; 2. Miroslav Loiper-

sberger (-) 50:43 min.; 3. Marián Nemček (AK Senica) 53:27 

min. 
 

Muži C: 1. Stanislav Nemček (AK Senica) 49:36 min.; 2. Ľu-

bomír Kovačócy (Cífer) 50:47 min.; 3. Miroslav Ďuračka (Liga 

Lanovka) 52:47 min. 
 

5km – výsledky 
 

Ženy A: 1.Natália Ľubušká (-) 26:13 min.; 2. Svitlana Danocio-

vá (-) 32:55 min.; 3. Hana Krupová (-) 33:23 min. 
 

Ženy B: 1. Zuzana Berešová (-) 25:46 min.; 2. Mária Truissard 

(AK Senica) 27:09 min.; 3. Katarína Zimmermannová 

(Športový klub polície APZ) 30:01 min. 
 

Dorastenci: 1. Matej Gašparík (-) 46:15 min.; 2. Samuell Gaš-

parík (-) 46:18 min. 

1,7 km - výsledky 
 

Starší žiaci: 1. Jakub Matúš 6:46 min.; 2. Ivan Baranovič 6:53 

min.; 3. Michal Piršel 11:47 min. 
 

Staršie žiačky: 1. Sofia Červencová (TOM Karpatskí vlci Čas-

tá) 8:41 min.; 2. Viktória Piršelová 8:46 min. 
 

1 km – výsledky 
 

Mladší žiaci: 1. Matej Feranec (AK Bojničky) 4:07 min.; 2. 

Matej Dominik (TOM Karpatskí vlci Častá) 4:09 min.; 3. Dá-

vid Prokein 4:10 min. 
 

Mladšie žiačky: 1. Lucia Piršelová 4:37 min.; 2. Gréta Domini-

ková (TOM Karpatskí vlci Častá) 4:49 min.; 3. Paulína Slížiko-

vá (TOM Karpatskí vlci Častá) 5:18 min. 
 

 

A. Herceg 

foto: AK Senica  

Ženy B 1. Berešová 2. Truissard 3. Zimmerman-

nová  

KST ČASTÁ  

Muži B 1. Glasa 2. Loipersberger 3. M. Nemček 

(AK Senica)  

Muži C 1. S. Nemček (AK Senica) 2. Kovačócy 

(Cífer) 3. Ďuračka (Liga Lanovka)  
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 Tohto roku sa počas víkendu 10.-12. septembra 2021 

uskutočnil XII. ročník Malokarpatského pohára RC historic-

kých leteckých modelov. Súťaž sa v tomto roku uskutočnila na 

súkromnom modelárskom letisku RC klubu Častá, ktorého 

predsedom je p. Roman Setnický. 

 Súťaž aj v tomto roku organizačne zabezpečoval Le-

teckomodelársky klub Dubnica n/Váhom, Leteckomodelársky 

klub Bratislava, za sponzorstva p. Jozefa Jaššu so svojou fir-

mou ArianeSport.sk, predajne modelárskych potrieb RC 

SVET.SK z Bratislavy, Michala Žitňana a, samozrejme, ako už 

tradične aj samotného riaditeľa súťaže Štefana Mokráňa. Patro-

nát nad súťažou prevzal  v tomto roku starosta obce Častá p. 

Mgr. Róbert Lederleitner.  

 Po vlaňajšom, daždivom počasí sa tento rok na nás 

usmialo slniečko a v piatok si mohli prítomní pretekári zalietať 

v krásnom podvečere nesúťažné lety. V sobotu sa lietalo za 

nádherného slnečného počasia, čo v konečnom dôsledku zaprí-

činilo, že pár modelov skončilo na stromoch. 

 

 Krásne počasie nás sprevádzalo aj v nedeľu a po vla-

ňajšom výpadku sme tento rok mohli odlietať kategórie 

„Cross“. Piatkové poobedie bolo venované zabezpečenie záze-

mia súťaže. Stavali sa stany, prístrešky pretekárov ale aj 

„sekretariátu“ súťaže a bufetu. Tento rok sa v hojnejšom počte 

prezentovali pretekári, ktorí prišli vo svojich 

karavanoch a kempovali priamo pri remízke. 

 

 V sobotu do deviatej sa dokončila 

prezentácia pretekárov, a tak v zmysle rozpisu 

súťaže o 09:00 hod. boli pozvaní pretekári na 

nástup. V úvode vyzval riaditeľ súťaže 

k ucteniu si pamiatky našich bývalých účastní-

kov minutou ticha, ktorí sa v tomto roku po-

brali do modelárskeho neba. Boli to Zdeněk 

Raška, Michal Madarás a Július Kákoš. 

 Na  letisku RC klubu Častá privítal 

účastníkov jeho predseda Roman Setnický. 

XII. ročník Malokarpatského pohára slávnost-

ne otvoril starosta obce Častá, Mgr. Róbert 

Lederleitner, ktorý privítal účastníkov pod 

Malými Karpatami a poprial všetkým krásne 

zážitky a veľa spokojnosti z lietania na teritó-

riu obce Častá.  

 

 Po privítaní a vydaní pokynov súťa-

žiacim riaditeľom súťaže Š. Mokráňom  prišlo 

aj na slávnostné chvíľky. Pani Alicka Čamajová, manželka 

nášho najstaršieho účastníka, Mirka Čamaja z Banskej Bystri-

ce, dostala k pondelňajším meninám svoju sviatočnú tortu. Po-

dobne aj p. Judita Pajdlhauserová a ku krásnemu životnému 

jubileu 80 rokov Ing. Dušan Sedlár.  

 

 Potom sa už začalo s vlastným lietaním. Na súťaži sa 

prezentovalo celkom  34 pretekárov, ktorí predstavili 74 mode-

lov. Prvýkrát sa súťažilo v novej kategórii „ Elektrogumák“. 

Išlo o modely postavené do r. 1950 len s tým rozdielom, že 

neboli poháňané gumovým zväzkom ale predpísaným strieda-

vým motorčekom alebo jednosmerným motorčekom 

pokračovanie na strane 21 →  

MALOKARPATSKÝ   POHÁR   2021  

Privítanie účastníkov, zľava starosta obce Častá Mgr. Robert Lederleitner, riaditeľ súťa-

že Šťefan Mokráň a predseda RC klubu Častá Roman Setnický 

Mgr. Robert Lederleitner v rozhovore s najstarším účastníkom súťa-

že Miroslavom Čamajom, v pozadí manželky oboch pánov 

Kerswap Dalibora Špačka - ELOT  
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 triedy „300“ s prevodovkou. Aj tento rok bol najstarším účast-

níkom Miroslav Čamaj z Banskej Bystrice a najvzdialenejším 

účastníkom Vojtech Antoňák z klubu VSŽ Košice. Najmladším 

účastníkom bol Alex Ďuriš z Nitry.  

  

 Vzhľadom na krásne počasie nebol vydaný časový 

program, ale každý pilot mal možnosť slobodne sa rozhodnúť 

pre príslušnú kategóriu, ktorú si zvolil a išiel lietať. Všetky 

kategórie stihli odlietať svoje súťažné lety v sobotu. 

 

Výsledky jednotlivých kategórií: 

 

 V kategórii ½ A ELECTRIC OT štartovalo 11 prete-

károv. Víťazom sa stal D. Sedlár s modelom Top Banana pred 

M. Oravcom (Fubar) a M. Ďurišom (Centaur). 

 

 V kategórii ELOT (striedavé motory)  štartovalo 10 

pretekárov a vzhľadom na dosiahnuté výsledky o poradí na 

prvých troch miestach rozhodlo rozlietavanie. Víťazom sa stal 

L. Učnay s modelom Play Boy pred M. Ďurišom (Play Boy) 

a M. Čamajom (Ciclone). 

 V kategórii ½ TEXACO štartovali 6 pretekári. Víťa-

zom sa stal P. Rábek s modelom Meteor pred P. Kotrym 

(Centaur) a M. Liškom (Ker-Swap). 

 

 V kategórii OTVR Gliders (vetrone) štartovalo re-

kordných 27 pretekárov. Víťazom sa stal A. Ďuriš s modelom 

Žehrovice 2, ktorý vo fly off prelietal K. Horáčka (Uranio) a Ľ. 

Ivana (Žehrovice 2). 

 

 Víťaz tejto kategórie mladý Alex Ďuriš si zároveň 

prevzal „Putovný pohár“ a stal sa jeho držiteľom na jeden rok. 

 

 V kategórii RC Poštolka štartovalo 13 pretekárov. 

Víťazom stal J. Labaš pred M. Kozom a A. Pajdlhauserom. 

 

 V premiére kategórie Elektrogumák štartovalo 7 prete-

károv. Víťazom sa stal L. Učnay (Sokol 465) pred M. Ďurišom 

(Sokol 465) a A. Molčányim (Sokol 465).  

 

 Počas vyhlasovania výsledkov si všetci „medailisti“ 

prevzali poháre, diplomy a účastnícke listy. Riaditeľ súťaže 

Štefan Mokráň poďakoval všetkým účastníkom, že prispeli 

k pohode a dobrému priebehu súťaže. 

 

                                                                           pokračovanie na strane 22 →  

Súčasťou sobotného zápolenia sa stala aj návšteva cca. dvanástich 

veteránov, ktoré pútali obdiv a pozornosť 

Dušan Sedlár v "depe" pri nabíjaní baterií, na stole Vážka  

AM 40 Kamila Horáčka  



pokračovanie na strane 23 →  
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 V nedeľu trvalo krásne slnečné počasie, a tak mohla 

prebehnúť aj súťaž „Cross“ v kategórii ½  A ELECTRIC OT 

ako aj OTVR. Tu treba pripomenúť, že pretekári po vylosovaní 

štartovných čísiel lietajú v súťaži „KO“ systémom. 

 

 V kategórii ½ A ELECTRIC OT štartovalo 10 prete-

károv. Víťazom sa stal M. Žitňan s modelom Fubar pred M. 

Čamajom (Play Boy) a L. Učnayom (Fullmen). 

 V kategórii 

OTVR Gliders štar-

tovalo 6 pretekárov. 

Víťazom sa stal V. 

Mojžiš s modelom 

Káně pred A. Ďuri-

šom (Žehrovice 2) 

a P .  Kotrym 

(Luňák). 

 

 Na tomto 

mieste musím spo-

m e n ú ť ,  ž e 

v  z á v e r e č no m 

„dueli“ kategórie 

OTVR zvíťazil mla-

dý Alex Ďuriš, len-

že pristál mimo 

letiska a sám prišiel 

za mnou s tým, čo 

sa mu „podarilo“, 

a tak sa mu ušlo v súťaži 2. miesto. Myslím, že takýto počin 

nepotrebuje ďalší komentár...   

Nedeľné vyhodnotenie podujatia a záverečnú rozlúčku vykonal riaditeľ súťaže Štefan Mokráň 

V mene svojom i všetkých zúčastnených poďakoval Dušan Sedlár 

Štefanovi Mokráňovi za vydarené podujatie 

Luňák Petra Kotryho - OTVR  

Marián Koza štartuje - Hyperion - OTVR  

Ladislav Učnay štartuje  



ELOT 1. Učnay Ladislav, 2. Ďuriš Milan, 3. Čamaj Miroslav 

12 A ELECTRIC 1. Sedlár Dušan, 2. Oravec Miroslav, 3. Ďuriš Milan 
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 Na záver rád poďakujem p. Štefanovi Mokráňovi za 

prípravu a organizáciu tohto XII. ročníka Malokarpatského 

pohára, ktorý vynaložil veľa síl a času pre jeho zdarný priebeh. 

  

 Samozrejme, veľké poďakovanie patrí aj modelárom 

z RC klubu Častá pod vedením p. Romana Setnického za milé 

prijatie vo svojom areáli a pomoc pri organizovaní tohto nád-

herného podujatia.    

CROSS OTVR 1. Mojžiš Vladimír, 2. Ďuriš Alex, 3. Kotry Peter 

OTVR 1. Ďuriš Alex, 2. Horáček Kamil, 3. Ivan Ľubomír 

12 TEXACO 1. Rábek Pavel, 2. Kotry Peter, 3. Líška Miroslav 

CROSS 12 A ELECTRIC 1. Žitňan Michal, 2. Čamaj Miroslav, 

3. Učnay Ladislav 

RC Poštolka 1. Labaš Ján, 2. Koza Marián, 3. Pajdlhauser Alojz 

pokračovanie na strane 24 →  



Ing. Jozef Sedlár 

                                                              športový komisár súťaže 

foto: Roman Setnický  

a autor /prvé dve foto/ 
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A. Herceg. Od r. 2014 sme osadili v malokarpatskom regióne 

18 kusov Stolpersteine pripomínajúce obete holokaustu - 

v Častej (na dvoch miestach na námestí), v Dubovej, v Smole-

niciach a v Pezinku. Pamätné kamene sú dielom nemeckého 

umelca Guntera Demniga. 

 

OZ ČKP 

OZ ČERVENOKAMENSKÉ PANSTVO – 

STRETNUTIE S PREZIDENTKOU SR 

Dvakrát  spoločná fotografia účastníkov, na prvej je v pozadí obec Častá na úpätí Malých Karpát, na druhej je  Kaplnka sv. Rozálie. Prekrásnu 

panorámu si pochvaľovali všetci účastníci. Mnohí prisľúbili, že sa do Častej ešte vrátia. 

 Prezidentka SR Zuzana Čaputová poďakovala pri prí-

ležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia predstavite-

ľom občianskeho sektora za inštalovanie Stolpersteine - kame-

ňov zmiznutých v SR. Naše združenie zastupoval na stretnutí 

25. 8. 2021 podpredseda Adam Herceg, ktorý sa venuje projek-

tu Stolpersteine v malokarpatskom regióne. Pani prezidentka 

zároveň vyjadrila podporu projektu Stolpersteine. Tešíme sa, že 

ocenila aj našu prácu a že sa to udialo práve pri Stolpersteinoch 

v Pezinku, ktorých osadenie v r. 2017 inicioval náš  kolega 


