
VYDÁVA OBEC ČASTÁ*SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ  

www.casta .sk  

Obsah čísla: 
 

Rozšírenie kapacít školy, 

Informácia poslanca ........... 2, 3 

 

Informácia poslanca, 

Uznesenia OZ .......................... 4 

 

Uznesenia OZ .........................  5 

 

Uznesenia OZ, DHZ Častá ...... 6  

 

DHZ Častá, Výzva .................... 7 

 

Informácia poslanca,  

Dotácie BSK, Výzva ................. 8 

 

Výzva,  

Kynologický klub Častá ........... 9 

 

Kynolog. klub Častá ....... 10, 11 

 

FC Slovan Častá ............. 12, 13 

  

ŠK SPC Častá .... 14, 15, 16, 17 

  

Vinše ...................................... 18 

 

Vývozný kalendár .................. 19 

 

PF 2022 ................................ 20 
 

 

 

 

 

 

Uzávierka budúceho čísla 

bude 13. marca 2022 

Ročník XIV., číslo 4 

 Vážení spoluobčania, takto pred rokom 

som vás v Informačníku oboznámil s projektom 

rozšírenia kapacít ZŠ Častá. Začiatkom roka 

2020 dala obec vypracovať projekt rozšírenia 

kapacít ZŠ Častá, v júni 2020 sme získali právo-

platné stavebné povolenie a tým sme splnili jed-

nu z podmienok, ktoré v tom čase Bratislavský 

samosprávny kraj, ako riadiaci orgán požadoval 

od budúcich žiadateľov o Nenávratný finančný 

príspevok (NFP). Od tohto momentu sme dlho 

čakali na vyhlásenie výzvy, v ktorej sme sa 

chceli uchádzať o NFP, aby sme mali financie 

na realizáciu, tejto pre nás tak dôležitej, aktivity. 

Dlho očakávaný moment prišiel tento rok 29. 

júna 2021, kedy táto výzva bola naozaj vyhláse-

ná. Obec Častá podala žiadosť so všetkými po-

vinnými prílohami už v prvom kole výzvy a od 

vtedy sme v napätí, ako to celé dopadne. Nakoľ-

ko s BSK v tejto veci komunikujeme už vyše 

dvoch rokov a sme stále v úzkom kontakte, táto 

výzva bola, takpovediac, šitá na aktuálne potre-

by miest a obcí v Bratislavskom kraji, ktoré dl-

hodobo bojujú s nedostatočnými kapacitami 

základných ale aj materských škôl. Naša žiadosť 

bola po administratívnej kontrole a doplnení 

niektorých častí postúpená na odborné hodnote-

nie posudzovateľom. Zatiaľ máme z BSK len 

kladnú spätnú väzbu, a preto sa nádejame, že 

náš projekt bude podporený. Predpokladáme, že 

snáď na prelome rokov by sme mali vedieť defi-

nitívne, ako sme v tejto výzve uspeli.  

 V priebehu tohto roku sme aj vďaka 

zložitej situácií s novým koronavírusom zakúsili 

významné zvýšenie cien stavebných materiálov, 

čo sa negatívne prejavilo aj na zmene nákladov 

nadstavby školy. Preto sme ešte pred podaním 

žiadosti o NFP zrealizovali aktualizáciu rozpoč-

tu stavby, kde sme oproti situácií z roku 2020 

identifikovali vplyvom zmeny cien stavebných 

materiálov navýšenie nákladov o takmer 250-

tisíc EUR. Takýmto spôsobom sme sa snažili 

aspoň trošku zmierniť riziko i keď si uvedomu-

jeme, že kým sa začne reálne so stavbou, ceny 

stavebných materiálov budú zase niekde inde.  

 Získať zdroje financovania na rozšíre-

nie našej ZŠ je jedna vec a nájsť šikovného zho-

toviteľa na realizáciu samotnej stavby je zas vec 

druhá. V priebehu tohto roku sme vyhlásili ve-

rejné obstarávanie (VO) na výber zhotoviteľa 

stavby. Nikto sa nám však neprihlásil zrejme aj 

preto, že toto obstarávanie obsahovalo viaceré 

nedostatky, ktoré tam vniesla osoba spôsobilá na 

VO. Po takto neúspešnom VO sme s ňou ukon-

čili spoluprácu a vybrali sme si nového, pevne 

veríme, naozaj odborníka na verejne obstaráva-

nie. Začiatkom decembra 2021 bude vyhlásená 

ďalšia výzva – VO na výber zhotoviteľa stavby. 

Uchádzači môžu predkladať svoje ponuky do 

začiatku januára 2022. Preto, vážení občania, ak 

poznáte šikovného a zodpovedného zhotoviteľa, 

ktorý má skúsenosti s podobnými stavbami, 

neváhajte ho, prosím, o tomto našom obstaráva-

ní informovať. Všetko sa, samozrejme, riadi 

zákonom o VO a bude to riadne na príslušných 

miestach transparentne zverejnené. Predpokla-

dáme, že v tomto VO vyberieme šikovného 

a zodpovedného zhotoviteľa pre našu nadstavbu. 

Možno sa opýtate, prečo vyberáme zhotoviteľa 

stavby, keď ešte nemáme isté finančné zdroje zo 

žiadosti o NFP? Odpoveď je jednoduchá, všetko 

trvá určitý čas a keďže v septembri 2023 už mu-

sí nová časť školy stáť a musia do nových tried 

nastúpiť žiaci, nemáme ani inú možnosť ale 

musíme veci realizovať paralelne.  

 Žiaľ, samotná výzva z riadiaceho orgá-

nu sa oneskorila skoro o jeden rok, oznámenie 

o jej výsledkoch tiež trvá určitý čas, rovnako 

ako aj VO na výber zhotoviteľa stavby, ale po-

sledný termín ostáva stále nezmenený ☹ a je ním 

už spomínaný september 2023. Verím, že čosko-

ro sa dozvieme dlho očakávanú správu o získaní 

financií na nadstavbu školy, z VO vzíde jej zho-

toviteľ a ak všetko pôjde podľa našich predstáv, 

niekedy v prvej polovici roka 2022 sa stavba 

začne realizovať. Ak sa naše predpoklady napl-

nia, určite budete podrobne o harmonograme 

výstavby a všetkých obmedzeniach z nej vyplý-

vajúcich detailne informovaní.  

 Stavba sa plánuje realizovať v rokoch 

2022 a 2023 počas plnej prevádzky školy. Už 

dnes máme pripravené riešenia, ako to chceme 

zvládnuť,  ale tie, 
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samozrejme, musíme spoločne nastaviť aj 

s budúcim zhotoviteľom stavby. Nechceme 

predbiehať, ale keď to bude aktuálne, rodi-

čia detí, ktorých sa tieto obmedzenia budú 

týkať, budú včas vyrozumení a všetko sa 

s nimi v predstihu odkomunikuje. Po kon-

zultácií s pani riaditeľkou, radou školy 

a poslancami obecného zastupiteľstva 

a pánom starostom, pred začiatkom realizá-

cie nadstavby školy pravdepodobne zvolá-

me mimoriadne rodičovské združenie.  

 Na obrázku nižšie vám ponúkam 

náhľad do projektu, ktorý nerieši len rozší-

renie kapacít školy tak, aby sme mohli mať 

dve paralelné triedy od prvého po deviaty 

ročník, ale aj revitalizáciu okolia školy, 

zelene, ihriska pre ŠKD a celého školského 

dvora. Jedine telocvičňa školy bola z tohto 

projektu z časových dôvodov vyňatá, ale už 

je riešená dodatočne ako samostatný pro-

jekt. Na obnovu telocvične máme spracova-

nú projektovú dokumentáciu a aktuálne sa 

chystáme podať žiadosť o stavebné povole-

nie. O financie na jej opravu budeme žiadať 

v ďalších výzvach v budúcnosti.     

 Aktuálnou problematikou je aj 

nedostatok kapacít v materskej škole. Pos-

lanci OZ Častá sa rozhodli v tomto voleb-

nom období investovať do viacerých pro-

jektov, aby sme v čase, keď sa budú dať 

čerpať financie z fondu obnovy boli pripra-

vení.  

 Na záver vám chcem popriať hlav-

ne veľa zdravia a pokojné prežitie vianoč-

ných sviatkov v kruhu tých, ktorých máte 

najradšej. 

 

Ing. Peter Tatranský, PhD.  
zástupca starostu obce Častá 

  

 Vážení občania, 

 

v posledných mesiacoch sme svedkami niekoľkopercentného 

nárastu cien. Zdražovanie sa dotklo cien potravín, energie, ode-

vov, služieb a, žiaľ,  inak to nie je ani v prípade ceny za komu-

nálny odpad (KO). Cena za skládkovane sa v roku 2022 zvýši 

o 10% a cena za odvoz KO za zvýši o cca 2,5%.  

 

 Obec Častá ale nechce ísť len cestou zvyšovania sa-

dzieb, ale aj optimalizáciou nákladov a výdavkov za KO. Preto 

sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli urobiť začiatkom 

decembra krátky prieskum na sociálnej sieti, do ktorého sa za-

pojilo 116 respondentov. Tento prieskum okrem jeho edukatív-

neho charakteru mal dať poslancom aj určitú spätnú väzbu pre 

ľahšie rozhodovanie sa v oblasti nakladania s odpadmi. V prie-

skume boli dve kľúčové otázky.  

 Prvou z nich bola 

možnosť vyjadriť sa k vý-

voznému kalendáru KO na 

rok 2022. Za zachovanie 

súčasného dvojtýždňového 

intervalu vývozu KO aj za 

cenu navýšenia poplatku 

o cca 4 EUR/osobu/rok bolo 

39,8 % respondentov. Za 

optimalizáciu počtu vývozov 

I N F O R M Á C I A   
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NAVRHOVANÁ PREKLÁDKA KÁBLA T - COM 

EXISTUJÚCI KÁBEL T - COM 

NA PRELOŽENIE 

NAVRHOVANÉ ROZVODY NN A VEO 

EXISTUJÚCE ROZVODY DY NN A VEO 

NA ZRUŠENIE ALEBO PRELOŽENIE 

EXISTUJÚCE ROZVODY NN A VEO 

NAVRHOVANÉ KANALYZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ 

EXISTUJÚCE KANALYZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ 

NA ZRUŠENIE ALEBO PRELOŽENIE 

EXISTUJÚCE KANALYZAČNÉ POTRUBIE SPLAŠKOVÉ 

NAVRHOVANÉ KANALYZAČNÉ POTRUBIE DAŽĎOVÉOVÉ 

NAVRHOVANÉ VÝTLAČNÉ  POTRUBIE ÚŽITKOVEJ VODY 

NAVRHOVANÁ PODZEMNÁ NÁDRŽ NA DAŽĎOVÚ VODU - POLIEVANIE AREÁLOVEJ ZELENE 

NAVRHOVANÁ PODZEMNÁ NÁDRŽ NA DAŽĎOVÚ VODU - SPLACHOVANIE WC V OBJEKTOCH O1 

NAVRHOVANÉ LISTNATÉ STROMY 

EXISTUJÚCE STROMY ZAMERANÉ GEODETOM - ZACHOVANÉ 

EXISTUJÚCE STROMY ZAMERANÉ ORIENTAČNE - ZACHOVANÉ 

NAVRHOVANÁ PLOCHA BOROVICOVEJ KÔRY 

NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ ZELEŇ - DAŽĎOVÁ ZÁHRADA 

NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ ZELEŇ - ZÁHONOVÁ VÝSADBA 

NAVRHOVANÁ AREÁLOVÁ ZELEŇ - PARKOVÝ TRÁVNIK 

NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE Z GABIONOV - GRAVITAČNÝ OPORNÝ MÚR, PRVKY ZÁHRADNEJ A DROBNEJ ARCHYTEKTÚRY 

NAVRHOVANÝ POVRCHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB - BETÓNOVÉ TVAROVKY 500x500x130 mm, 300x200x80 mm 

NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY - ŠTRK 

NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 

EXISTUJĆE SPEVNENÉ PLOCHY - ASFALT - REKONŠTRUKCIA, ROZŠÍRENIE  

NAVRHOVANÉ PRVKY DROBNEJ ARCHYTEKTÚRY RIEŠENÉ V RÁMCI SO 01 

1 - INFILTRAČNÝ VYVÝŠENÝ ZÁHON, 2 - INFILTRAČNÝ VYVÝŠENÝ ZÁHON 

NAVRHOVANÉ PRVKY DROBNEJ ARCHYTEKTÚRY - SO 04 - 1 - PERGOLA, 2 - ODDYCHOVÝ PRIESTOR PRE ŠKOLSKÝ KLUB 

3 - INFILTRAČNÝ VYVÝŠENÝ ZÁHON, 4 - VSTUPNÁ BRÁNKA, POSUVNÁ BRÁNA A OPLOTENIE 

NAVRHOVANÉ PRVKY DETSKÉHO IHRISKA - SO 04 - TARTAN, EPDM POVRCH 

D1 - HRACIA ZOSTAVA, D2 - ZÁVESNÁ TROJHOJDAČKA, D3 - PIESKOVISKO, D4 - PRELIEZAČKA HAD 

NAVRHOVANÉ VIACÚČELOVÉ IHRISKO - SO 04 TARTAN, EPDM POVRCH 

1 - ATLETIKA, 2 - BASKETBAL, 3 - VOLEJBAL, 4 - TRIBÚNA, 5 -  EXTERNÉ POSILŇOVACIE ZARIADENIA F1, F2, F3, F4, F5 

NERIEŠENÉ EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE 

EXISTUJÚCI STAVEBNÝ OBJEKT SO 03 - TELOCVIČŇA 

BUDE RIEŠENÁ SAMOSTATNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU 

EXISTUJÚCI STAVEBNÝ OBJEKT SO 02 - HLAVNÝ UČEBNÝ PAVILÓN 

SPRACOVANÉ V ČASTI B 

EXISTUJÚCI STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 - PAVILÓN JEDÁLNE 

REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA 



na jedenkrát za mesiac v zimných mesiacoch a dvakrát za me-

siac v letných mesiacoch s miernym  navýšením poplatku o cca 

2 EUR/osobu/rok bolo 19,5% respondentov. Za zmenu vývoz-

ného kalendára na jedenkrát za mesiac a ponechaním súčasnej 

sadzby 33,94 EUR/osobu /rok, sa vyjadrilo 40,7% responden-

tov.  

 Druhou kľúčovou otázkou bolo monitorovanie množ-

stva KO v 240-litrových zberných nádobách pochádzajúcich 

z rodinných domov v deň vývozu: 

 18,6% respondentov má nádobu takmer prázdnu, 

 36,3% respondentov má nádobu poloprázdnu, 

 24,8% respondentov má nádobu takmer plnú,  

 15% respondentov má nádobu úplne plnú,  

 5,3% respondentov neboli z rodinných domov. 
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 Poslanci obecného zastupiteľstva v Častej na rokovaní 

9. decembra 2021 rozhodli, že KO sa v roku 2022 bude vyvá-

žať 1 x za mesiac v zimných mesiacoch a 2 x za mesiac 

v letných mesiacoch pri nezmenenej cene za KO. OPTIMALI-

ZÁCIA NASTALA V REDUKCIÍ POČTU VÝVOZOV 

KOMUNÁLNEHO ODPADU A TÁ NÁM UMOŽNILA 

NEZVÝŠIŤ CENU, NAPRIEK TOMU, ŽE SLUŽBY VÝ-

VOZNEJ SPOLOČNOSTI A ULOŽENIE ODPADU NA 

SKLÁDKE CELKOVO ZDRAŽIE O 12,5%. Sadzba za KO 

sa v Častej v roku 2022 teda meniť nebude a nezasiahne tak 

naše rozpočty, ale na druhej strane si to bude vyžadovať viac 

úsilia v oblasti recyklácie. Táto skutočnosť sa dotkne nás všet-

kých a budeme nútení minimalizovať množstvo KO tak, aby 

nám naše smetné nádoby objemovo stačili hlavne v zimných 

mesiacoch. Aj toto je jeden z nástrojov, ktorý nás možno prinú-

ti viac separovať a byť v tejto oblasti zodpovedný vo vzťahu 

k životnému prostrediu. Viacerí sa tak už dnes správajú a patrí 

im za to veľká vďaka.  

 

 Na nový vývozný kalendár sa treba dopredu dobre 

pripraviť. Väčšina rodinných domov má svoje smetné nádoby 

na KO v bezpečí na svojich uzamknutých dvoroch. Tam nehro-

zí takzvaná „odpadová turistika“, ktorá sa v poslednom čase 

rozmáha nielen v našej obci. Bytové domy na Ulici Na Vŕšku 

si svoje 1100 litrové nádoby uzamykajú a otvoria ich iba 

v deň vývozu. Takéto riešenie silne odporúčame aj pre oby-

vateľov na Fándlyho ulici. Prieskum 1100-litrových kontajne-

rov v decembri (v deň vývozu) pri bytových domoch ukázal, že 

by v nich mohol byť dostatočný priestor aj na vývoz v intervale 

jedenkrát za mesiac. Ak uzamykaním 1100-litrových nádob 

zabránime vyhadzovaniu KO občanom, ktorí nebývajú 

v bytových domoch a skúsime v bytových domoch odpad viac 

separovať, tak kombináciou týchto opatrení, by súčasný objem 

smetných nádob mal byť postačujúci.  

 

 Ak by sa aj napriek týmto opatreniam a vysokej 

snahe o lepšie vytriedenie separátov smetné nádoby pri by-

tových domoch, alebo aj v rodinných domoch zaplnili, kon-

taktujte Obecný úrad Častá, ktorý bude riešiť jednotlivé 

situácie individuálne. 

 

 Želateľným javom je nárast ton vyseparovaných zlo-

žiek ako je papier, plasty, tetrapaky, kovy, sklo, kuchynské 

oleje atď. na úkor komunálneho odpadu. Možno si niekto po-

vie, veď kontajnery na vyseparované komodity sú už teraz pre-

plnené a ako to tam bude vyzerať, keď sa separácia ešte zlepší? 

Aj na toto sme mysleli. V prvom rade je to o zodpovednosti 

každého z nás a je potrebné prázdne plastové fľaše, papierové 

krabice  ako aj tetrapaky a plechovky poriadne stláčať, aby 

kontajner nebol plný vzduchu. Potom sa do kontajneru aj viac 

týchto vzácnych separátov zmestí. Ak spozorujete, že kontajne-

ry na vyseparované komodity sú plné, kontaktujte Obecný úrad 

Častá, ktorý sa túto situáciu pokúsi vyriešiť do dátumu najbliž-

šieho zberu príslušnej separovanej komodity. Vývozný kalen-

dár na vývoz separátov nám určuje Organizácia zodpovednosti 

výrobcov. Nevieme ho teda významne zhustiť a nie je to 

v kompetencií obce. Aj tento problém nám v budúcnosti čias-

točne vyrieši zberný dvor a plánované uzamykateľné stojiská 

pri bytových domoch.  

 Obec by chcela vytvoriť dotačný systém na realizáciu 

uzamykateľných stojísk na kontajnery pre KO a separované 

zložky pri bytových domoch na Fándlyho ulici so spolufinan-

covaním z fondu opráv bytových domov. V takto vytvorených 

uzamykateľných stojiskách by okrem nádob na KO boli 

k dispozícií aj nádoby na separované komodity. Takéto stojiská 

sú realizované prevažne v mestách, ale ich zavedenie v Častej 

by okrem iných benefitov, prispelo aj k výraznému skrášleniu 

prevažne Fándlyho ulice. Obyvatelia bytových domov budú po 

spustení tohto systému včas informovaní.     

 

 Odpadové hospodárstvo je zložité a každoročne sa 

stáva diskutovanejšou témou. Obec Častá tento rok začala rie-

šiť situáciu s cieľom zmeny odpadového hospodárstva takým 

spôsobom, že KO by sa mal v budúcnosti vážiť. Veríme, že 

k tejto zmene príde snáď už v priebehu roku 2022. Okrem spo-

ločných poplatkov by tak každý zaplatil iba za ten komunálny 

odpad, ktorý sám vyprodukuje. Celý systém by sa tak stal 

spravodlivejší ako ten súčasný. Zmeny si ale vyžadujú svoj 

čas a spoločne s nimi je nevyhnutné aj zriadenie dnes tak veľmi 

chýbajúceho zberného dvora v Častej. Aj na tejto aktivite pra-

cujeme a verím, že zberný dvor v priebehu budúceho roka bude 

realitou aj v Častej.  

 

Ing. Peter Tatranský, PhD. 

zástupca starostu 

 

Uznesenie č. 1-VII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej 1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: František Kašic-

ký a Ľubica Opálková,  

2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: Martin Turay 

a Jozef Dukát,  

3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Jozef Ja-

kuš.  

 

Uznesenie č. 2-VII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje program rokovania VII. riadneho verejného za-

sadnutia OZ v roku 2021 v pozmenenom poradí bodov. 

 

Uznesenie č. 3-VII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej berie na vedomie verejné vypočutie občanov.  

 

Uznesenie č. 4-VII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej, ktoré sa uskutočni-

li dňa 29. júna 2021, dňa 5. augusta 2021, dňa 7. septembra 

2021 a dňa 23. septembra 2021. 

 

Uznesenie č. 5-VII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej súhlasí 1) na základe vypracovaného geometrického plánu, 

ktorý dal vypracovať žiadateľ p. Tomáš Kubek na vlastné ná-

klady, ktorý slúži ako podklad pre odpredaj pozemkov, resp. 

časti pozemkov medzi predávajúcim Obcou Častá a kupujúcim 

p. Tomášom Kubekom - súhlasí s odpredajom pozemkov, ktoré 

sú evidované na liste vlastníctva   
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č. 1839, Okresný úrad Pezinok – katastrálny odbor, okres Pezi-

nok, obec Častá, katastrálne územie Častá: 

 parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape –  

parcelné č. 2857/6 o výmere   238 m2, druh pozemku: 

ostatná plocha, 

 parcelné č. 2856/12 o výmere   12 m2, druh pozemku: 

ostatná plocha. 

Kúpna cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán 

sumou 15,00 EUR/m2, to znamená za dohodnutú kúpnu cenu 

vo výške 3.750 EUR (slovom: tritisícsedemstopäťdesiat EUR), 

2) na základe vypracovaného geometrického plánu, ktorý dal 

vypracovať žiadateľ p. Tomáš Kubek na vlastné náklady, ktorý 

slúži ako podklad pre nákup pozemkov, resp. časti pozemkov 

medzi predávajúcim p. Tomášom Kubekom a kupujúcim Ob-

cou Častá - súhlasí s kúpou pozemku, ktorý je evidovaný na 

liste vlastníctva č. 1423,  Okresný úrad Pezinok – katastrálny 

odbor, okres Pezinok, obec Častá, katastrálne územie Častá: 

parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape - 

 parcelné č. 670/38 o výmere  36 m2, druh pozemku: 

záhrada. 

Kúpna cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán 

sumou 15,00 EUR/m2, to znamená za dohodnutú kúpnu cenu 

vo výške 540 EUR (slovom: päťstoštyridsať EUR).  

 

Uznesenie č. 6-VII/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej súhlasí s vypracovaním geometrického plánu na rozdelenie 

pozemku parc. č. 2804/8 katastrálneho územia obce Častá, kto-

rého investorom bude žiadateľka a ktorý bude slúžiť ako pod-

klad pre budúci odpredaj časti uvedeného pozemku. 

 

Uznesenie č. 7-VII/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje 1) účasť obce Častá v Spoločnom obecnom úra-

de na úseku školstva a schvaľuje Zmluvu o zriadení spoločného 

obecného úradu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry v 

predloženom znení medzi mestom Pezinok a obcami Báhoň, 

Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Limbach, Slo-

venský Grob, Šenkvice, Viničné, Vinosady, Vištuk,  

2) ukončenie Zmluvy o zriadení spoločného školského úradu 

zo dňa 3.2.2005 v znení neskorších prijatých dodatkov 1 až 4 a 

to formou výpovede alebo uzatvorenia dohody o ukončení, 

podľa rozhodnutia starostu obce Častá. 

 

Uznesenie č. 8-VII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  schvaľuje správu  o výsledkoch  a podmienkach výchovno

-vzdelávacej činnosti  Základnej školy s materskou školou Čas-

tá za školský rok 2020/2021 bez výhrad.  

 

Uznesenie č. 9-VII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  schvaľuje vybudovanie vybratých stojísk v počte dva kusy 

pod kontajnermi (smetnými nádobami objemu 1 100  litrov) 

v sume max. do 8 000 EUR vr. DPH z kapitálových výdavkov.  

 

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

Častej schvaľuje odpustenie nájomného pani Edite Kráľovej 

za tri mesiace v dobe od 1. decembra 2020 do 28. februára 

2021 a splatenie nájomného za zvyšné dva mesiace, t.j. za ma-

rec a apríl 2021 s termínom splatnosti do 31. decembra 2021.  

 

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

tej  schvaľuje 1) zástupcovi starostu pánovi Petrovi Tatranské-

mu finančnú odmenu za dlhoročnú prácu poslanca v prospech 

obecného zastupiteľstva v Častej, v prospech základnej školy 

s materskou školou, tiež za kvalifikovanú odbornú pomoc pri 

podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre rozširo-

vanie kapacít základnej školy v Častej a tiež za pomoc pri rie-

šení a podávaní aj iných rozvojových projektov v obci, 

2) výšku finančnej odmeny 833 EUR v hrubej mzde.  

Uznesenie č. 1-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej: 1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ivan Ružek a 

Ľubica Opálková,  

2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: Peter Tatranský a 

František Kašický,  

3) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Jozef Ja-

kuš. 

 

Uznesenie č. 2-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej schvaľuje program rokovania VIII. riadneho verejného 

zasadnutia OZ v roku 2021 podľa pozvánky. 

 

Uznesenie č. 3-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej schvaľuje VZN č. 8/2021 o odpadoch. 

 

Uznesenie č. 4-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej neschvaľuje VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Uznesenie č. 5-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej berie na vedomie plnenie   uznesení   z predchádzajú-

ceho   zasadnutia   Obecného   zastupiteľstva v Častej, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 11. novembra 2021 s pripomienkou na zmenu 

textu v uznesení č. 5, ktorú navrhol poslanec Martin Turay, kde 

sa pri plnení upravil text na „priebežne sa plní“. 

 

Uznesenie č. 6-VIII/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje úpravu rozpočtu obce č. 2/2021. 

 

Uznesenie č. 7-VIII/OZ/2021 - Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej: 1) konštatuje, že hlavný kontrolór obce predložil Obecné-

mu zastupiteľstvu v Častej v súlade s § 18f ods. 1, písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Častá na rok 2022 a na 

obdobie rokov 2023 a 2024 pred jeho prerokovaním a schvále-

ním v obecnom zastupiteľstve obce Častá,  

2) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k 

návrhu programového rozpočtu na rok 2022, ktorý odporúča 

Obecnému zastupiteľstvu v Častej na rok 2022 schváliť                               . 

 

Uznesenie č. 8-VIII/OZ/2021 – Obecné zastupiteľstvo v 

Častej 1) berie na vedomie: 

a) stanovisko hlavného kontrolóra obce Častá k návrhu rozpoč-  

    tu obce Častá na rok 2022 a obdobie r. 2023 – 2024, 

b) rozpočet obce Častá na r. 2022 – 2024, 

c) dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Častá  na r. 2022 –   

    2024  
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2) schvaľuje rozpočet obce Častá na rok 2022 v členení: 

a)  bežné príjmy obce             1.898.330 € 

     bežné výdavky obce             1.763.130 € 

     kapitálové príjmy                           0 € 

     kapitálové výdavky                  87.420 € 

     príjmové finančné operácie                          0 € 

     výdavkové finančné operácie                 47.780 €  

     plánovaný prebytok rozpočtového hospodárenia           0 € 

b)  schvaľuje programový rozpočet výdavkov na rok 2022 

Činnosť hasičov za posledné obdobie  

roka 2021 

 

 Hneď v úvode chceme informovať o 

defibrilátore AED. Táto technika bola zakúpe-

ná OU Častá a má slúžiť k záchrane života na-

šich spoluobčanov. V krátkosti vysvetlíme, o čo vlastne ide. 

V súčasnosti prebieha jej montáž na požiarnej zbrojnici tak, 

aby bola dostupná každému občanovi a jej chránenie bude za-

bezpečené monitorovacím systémom. Za tým účelom bude 

uložený AED do tam namontovanej skrinky na stene budovy. 

V prípade infarktu myokardu /srdcový infarkt, náhla srdcová 

príhoda atď./ bude možné AED použiť. Použitie je viazané na 

telefonické oznámenie na tiesňovú linku, kde je potrebné zavo-

lať a oznámiť, že bude defibrilátor použitý. Až potom môže 

byť vybraný zo skrinky. 

AED nemožno použiť u detí do 1 roku veku !  

 

 U väčších detí sú tu tzv. detské elektródy, ale men-

šieho charakteru, ktoré sa lepia jedna na hrudník do stredu 

a druhá do stredu na chrbát. 

 Väčšie elektródy /pre dospelých/ sa lepia - prvá na 

pravú stranu tesne pod pravú kľúčnu kosť a druhá na ľavý 

bok dole do podpazušnej ľavej jamky. Oblasť lepenia na tele 

postihnutej osoby musí byť tzv. suchá /utrieť handrou a pod./. 

Prístroj vás sám navádza /hovorovo/, takže sa netreba ničoho 

obávať. 

 

V čase výboja nesmiete sa osoby dotýkať !  
 

 Prístroj vás i na toto upozorní – odstúpte a nedotýkajte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa osoby. Ak sa osoba nepreberie, je nutné pokračovať v  kla-

sickej masáži srdca, t.j. 30 stlačení x 2 vdychy. 
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 AED sme prvýkrát už použili v obci v snahe 

o záchranu osoby, následne sme vykonali i preškolenie nie-

ktorých členov DHZ. Školenia sa zúčastnili i zamestnanci ZŠ 

s MŠ Častá, tréneri FC Slovan Častá. Veríme, že táto technika 

nám prinesie osoh pri záchrane osôb. V súčasnosti je celkový 

trend, že postupne budú musieť byť všetky väčšie obchodné 

domy vybavené týmto zariadením, nakoľko ide o techniku, 

ktorú dokáže obslúžiť každý človek, ak je len trocha fundova-

ný a nespanikári. Stretávať sa s ním budete i na letiskách, 

vlakových staniciach a všade tam, kde sa zhromažďuje väčší 

počet ľudí. DHZ zároveň prosí občanov, aby nepoškodzovali 

toto pomerne drahé zariadenie. Podklady k článku boli použi-

té od doc. MUDr. Dobiáša a zo školenia DHZ  v Častej. 

Ďalšia činnosť hasičov: 

Brigády a pomoc ................................................. 3 x 

Dopravná nehoda so zranenou osobou ............... 1 x 

Hľadanie nezvestnej osoby v lokalite Modra ..... 1 x 

Požiar stohu slamy v lokalite Budmerice  .......... 1 x 

Požiar lesného porastu v katastri obce Vištuk..... 1 x 

Ošetrovanie techniky .......................................... 1 x 

 

 Čo dodať na záver? Blížia sa Vianoce i nový rok 

2022, a tak si dovolíme poželať šťastlivé vianočné sviatky  

a šťastný nový rok, veľa zdravia, šťastia a božského požehna-

nia. 

 Výbor DHZ 

foto: DHZ, R. Setnický 

Ako sa vyhnúť požiarom  v období Vianoc a nového roku 

 

 Čas beží ako voda a Vianoce i Nový rok sú opäť predo 

dvermi. Prichádza jedno z najkrajších období roka prináša do 

našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody. 

Dovoľte preto aj príslušníkom Hasičského a záchranného zbo-

ru, aby vám zaželali ich príjemné prežitie. Zároveň si vám do-

voľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby ste tieto sviatky 

prežili v pokoji a pohode a vyhli sa požiaru: 

 

 ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby 

rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa neprevrátil, 

 umiestnite stromček v bezpečnej vzdialenosti od vykurova-

cích zariadení, krbu,  

 nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,  

 používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa 

pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zá-

sahy, 

 pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka vypnite,  

 adventný veniec majte položený na pevnom podklade, v 

dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov ako 

sú záclony, závesy. Sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa 

nemohli prevrátiť, 

 ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na 

adventnom venci, taktiež ich nenechávajte horieť bez dozo-

ru, alebo v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek. 

 

 Počas sviatkov nezabúdajte ani na vaše deti. Snažte sa 

im venovať viac času a dohliadnite, aby pri svojich hrách ne-

spôsobili ujmu sebe a ani nikomu inému. Najrozličnejšie druhy 

delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohni-

vých fontán a podobných ohňostrojových telies sú pomerne 

ľahko dostupné v predaji. Mnohokrát ich deťom zadovažujeme 

aj my, samotní rodičia. Tieto predmety môžu byť pri neodbor-

nej manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi ľahko pri 

nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví, 

či požiar. A preto nenechávajme deti bez dozoru, výbušniny do 

rúk deťom nepatria. 

 

 Štatistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúpros-

né. Tieto dni sú charakteristické zvýšeným rizikom vzniku po-

žiaru. Každoročne do nich pribúda neradostný počet varovných 

čísel, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský čini-

teľ: nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika 

pri používaní otvoreného ohňa. 

 

 I počas najkrajších sviatkov roka budú nad vašou bez-

pečnosťou bdieť profesionálni hasiči záchranári, na ktorých sa  

v prípade núdze môžete obrátiť. V ktorúkoľvek dennú aj nočnú 

hodinu na tel. 150 nájdete pomoc v núdzi. 

 

pplk. Ing. Jarmila Bartošová  
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Plán obnovy a obec 

 

 Plán obnovy a odolnosti prinesie pre Slovensko 

dodatočné verejné investície za 5,84 miliardy eur a je spo-

ločnou reakciou krajín Európskej únie na silný pokles eko-

nomiky v dôsledku pandémie. Jeho prioritami  sú vzdeláva-

nie, veda a výskum, zelená ekonomika, zdravotníctvo, verej-

ná správa a digitalizácia. Opatrenia, ktoré sú súčasťou plánu 

obnovy a odolnosti, stoja na troch vzájomne prepojených 

pilieroch – inovatívna ekonomika, moderný štát a zdravá 

krajina. Plán  je rozdelený do piatich základných oblastí s 

nasledujúcimi alokáciami: lepšie vzdelanie pre každého 

(850 mil. €), konkurencieschopné a inovatívne Slovensko 

(700 mil. €), zelené Slovensko (1 900 mil. €), zdravý život 

pre každého (1 450 mil. €), efektívny štát a digitalizácia 

(945 mil. €). Treba poznamenať, že Slovensko má k dispozí-

cii aj prostriedky nevyčerpaných eurofondov a ďalšie miliar-

dy z nového programového obdobia. Od plánu obnovy majú 

veľké očakávania aj regióny a samospráva, teda mestá a 

obce. Združenie miest a obcí formulovalo pripomienky k 

návrhu systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky. Požaduje stanovenie lehôt pre ústred-

né orgány štátnej správy, ktoré budú zodpovedné za realizá-

ciu konkrétnych investícií a reforiem Plánu obnovy a odol-

nosti SR, aby mestá a obce vedeli v akom časovom horizon-

te majú očakávať vyhodnotenie projektovej žiadosti, zasla-

nie zmluvy na podpis a prostriedky na realizáciu projektu. 

Združenie tiež požaduje implementáciu prostriedkov z Plánu 

obnovy prostredníctvom výberu projektov z vypracovaných 

Integrovaných územných stratégií v jednotlivých krajoch 

alebo ich priorizáciu v dopytovo orientovaných výzvach a 

vyzvaniach. Snahou je tiež presadiť to, aby sa zabránilo čas-

tej aktualizácii harmonogramu výziev a priamych vyzvaní. 

Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie, ktorá spôsobi-

la nárast cien, tovarov, služieb a stavebných prác, čo sa na-

príklad odzrkadlilo v implementácii eurofondových projek-

tov, sa navrhuje poistka pri náraste cien, teda oprávnenosť 

týchto zvýšených výdavkov za stanovených podmienok. 

Ďalšími návrhmi sú aj požiadavka na možnosť doplnenie 

žiadosti aj po stanovenom termíne. Ide o to, aby ústredný 

štátny orgán v prípade nedostatočného počtu predložených  

žiadostí na vyčerpanie príslušnej alokácie prostriedkov vy-

zval k náprave žiadosti aj po termíne. Mnohokrát sú žiadate-

lia vylúčení aj kvôli banálnym chybám, no nielen, pri pred-

kladaní projektovej žiadosti, a pritom môže ísť o kvalitný 

projekt. Pre mnohých menších žiadateľov, napríklad z radu 

samospráv, je to príležitosť zapracovať na kvalitnejšej pro-

jektovej žiadosti. Aj samotná obec Častá venuje tejto oblasti 

náležitú pozornosť, nakoľko to v budúcnosti môže predsta-

vovať významný zdroj finančných prostriedkov na realizá-

ciu plánovaných investičných projektov. 

 

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

poslanec obecného zastupiteľstva  

Dotačné schémy z BSK pre občianske združenia,  

fyzické osoby a rôzne kluby 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 

schválilo dňa 5.11.2021 výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácií z BRDS: 

 
Podrobnejšie informácie v odkaze: 

https://bratislavskykraj.sk/brds/ 

Termín predkladania žiadostí je do 17. januára 2022. 

 Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v 

súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zák-

ona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a 

správcov nehnuteľností na odstránenie a oklies-

nenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bez-

pečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických 

zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú 

na ich  nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022. 

 

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu 

alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlast-

níkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západosloven-

ská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 

zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.  

 

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnu- 

teľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a 

okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto 

skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská dis-

tribučná, a.s., najneskôr 10. 12. 2021 a zároveň predloziť 

návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s foto-

dokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných 

porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej 

výšky nákladov na údržbu. 
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zdroj: web obce Častá 

pokračovanie na strane 9 →  

https://bratislavskykraj.sk/brds/
https://bratislavskykraj.sk/brds/


Podmienky odstraňovania stromov a iných po-

rastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť 

prevádzky energetických zariadení distribučnej 

sústavy a obmedzenia a povinnosti v ochrannom 

pásme energetických zariadení sú  bližšie upravené v § 

11 a § 43 zákona o energetike a v bode 17.17 platného 

Prevádzkového poriadku prevádzkovatel'a distribučnej 

sústavy, spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 

ktorý je zverejnený na webovej stránke: 

 www.zsdis.sk/prevadzkovyporiadok. 

 

 Pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a iných 

porastov je potrebné dbať na dodržiavanie práavnych 

predpisov v oblasti ochrany životného prostredia (najmä 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení neskorších predpisov a vyhlašky 170/2021 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), právnych 

predpisov v oblasti nakladania s odpadmi (najmä zákona 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov) 

a príslušných technických noriem a arboristických štan-

dardov. 

 

 Ak je z dôvodu bezpečnosti  vykonania  odstra-

ňovania a okliesňovania stromov a iných porastov v blíz-

kosti energetických zariadení distribučnej sústavy potreb-

né prerušiť distribúciu elektriny, je vlastník povinný po-

žiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., o 

vypnutie vedenia alebo manipuláciu na inom zariadení a 

o zaistenie a odistenie pracoviska, a to najmenej 25 ka-

lendárnych dní pred plánovaným odstraňovaním a oklies-

ňovaním  stromov a iných porastov na telefónnom čísle 

0850 333 999 alebo e-mailom: oderatel@zsdis.sk. Presný 

termín prerušenia distribúcie elektriny je predmetom  do-

hody medzi žiadateľom a spoločnosťou Západoslovenská 

distribučna, a.s. 

 

 Včasné a správne odstránenie a okliesnenie stro-

mov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 

spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distri-

bučnej sústavy má zásadný vplyv na kvalitnú, bezpečnú a 

spoľahlivú distribúciu elektriny aj pre Vaše odberné 

miesto. Spoločnost' Západoslovenská distribučná, a.s., 

vopred ďakuje vlastníkom, nájomcom a správcom nehnu-

teľností za spoluprácu. 
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pokračovanie na strane 10 →  

Kynológovia k vyššej kvalite... 

 

 Rok 2021, aj napriek neustálym pandemickým opatre-

niam, bol pre miestny kynologický klub veľmi  aktívny a 

úspešný. Miestny kameňolom, kde sa nachádza už v okolí veľ-

mi známe kynologické cvičisko, žije  nielen počas tradičných 

nedeľných výcvikov, ale  už aj počas celého týždňa, V rámci 

kolektívnych či individuálnych výcvikov. A to mnohokrát aj vo 

večerných hodinách, vďaka svojpomocne vybudovanému 

osvetleniu areálu, ktoré sa zrealizovalo v rámci finančnej dotá-

cie klubu z obce Častá a technickej zručnosti Mariána Polako-

viča, Daniela Citteru a Romana Stojkoviča, ktorý zabezpečil aj 

opravu drevených častí prekážok a kynologického sedenia.  

K Y N O L O G I C K Ý  K L U B  Č A S T Á  

 

zdroj: web obce Častá 
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Výcviky tak mohli prebiehať nielen v oblasti základného vý-

cviku poslušnosti, ale aj v oblasti obrany a prípravy časti čle-

nov klubu aj na spoločnú skúšku doprovodného psa pod ozna-

čením BH SK. Tá sa uskutočňuje za účelom preverenia a potvr-

denia spôsobilosti psa a jeho psovoda a častianski kynológovia 

ju plánujú absolvovať pod vedením a v odbornej príprave klu-

bového výcvikára Mariána Polakoviča na budúci rok. Výcviky 

tak mohli prebiehať nielen v oblasti základného výcviku po-

slušnosti, ale aj v oblasti obrany a prípravy časti členov klubu 

aj na spoločnú skúšku doprovodného psa pod označením BH 

SK. Tá sa uskutočňuje za účelom preverenia a potvrdenia 

spôsobilosti psa a jeho psovoda a častianski kynológovia ju 

plánujú absolvovať pod vedením a v odbornej príprave klubo-

vého výcvikára Mariána Polakoviča na budúci rok. Viacerí 

členovia klubu sa počas roka úspešne zúčastnili medzinárod-

ných  kynologických výstav, ako aj Svetovej výstavy psov. V 

klube je tak viacero klubových víťazov, slovenských šampió-

nov krásy, či nositeľov rôznych titulov.  Značne sa rozrástla 

členská základňa, vrátane detí a mládeže, psov rôznych ple-

mien, vrátane psíkov z útulkov, ktoré sa zúčastnili aj tradičnej 

klubovej kynologickej súťaže. Úspechy slávi aj člen klubu Mi-

ro Novák, v rámci aktivít svojej chovateľskej stanice. Členovia 

klubu opätovne pravidelnými brigádami zveľaďovali kynolo-

gický areál a majetok obce. Klubové stretnutia charakteristické 

svojou neformálnosťou, profesionálnym výcvikom a hlavne 

priateľskou atmosférou v prekrásnej prírode Častianskej doliny 

sa stali veľmi populárne a navšte - pokračovanie na strane 11 →  



vujú ich aj rodiny s deťmi, ktoré 

psíkov nemajú, alebo si ich len plá-

nujú zaobstarať.  

 

 Vedenie klubu si dovoľuje 

poďakovať všetkým členom za celo-

ročnú aktivitu, všetkým sympatizan-

tom  a hlavne obci Častá za podpo-

ru. Všetkým prajeme príjemné preži-

tie vianočných sviatkov a všetko naj-

lepšie a veľa úspechov v roku 2022! 
 

 

František Kašický, predseda klubu 

foto: Mária Polakovičová, archív klubu  
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Súťažný ročník 2021/2022   

 

 Milí a naši verní 

fanúšikovia futbalu. Jesenná 

časť ročníka 2021/2022 je 

úspešne za nami. Po minulo-

ročnej pandemickej situácii 

a nedohranej jesennej časti 

sme šťastní, že tohtoročná 

jesenná časť sa dohrala. Je 

s í c e  p r a v d a ,  ž e 

v mládežníckych kategóriách sú nejaké nedohraté zápasy, ale 

nie je ich veľa. V mužskej kategórii je odohratá kompletná 

jesenná časť, no najdôležitejšie je, že sa futbal hral a veríme, 

že v jarnej časti aj bude hrať a všetky súťaže budú pokračovať. 

 

 V poslednom čísle Informačníka sme vás informovali 

o zápasoch A-mužstva do 5. kola - mali na konte 7 bodov. Od 

tohto kola odohrali chalani ďalších osem kôl, v ktorých získali 

15 bodov a celkovo v jesennej časti 22 bodov. Sme zatiaľ na 

priebežnom 9. mieste v tabuľke, no vo vyrovnanej súťaži strá-

came na prvé mužstvo len 6 bodov. Veríme, že chalani budú 

pokračovať v podobných výkonoch, že sa im budú vyhýbať 

zranenia a v tabuľke sa posunieme ešte vyššie. K tomuto, sa-

mozrejme, môže prispieť aj kvalitná zimná príprava. Ešte ne-

vieme pod taktovkou akého trénera ju chalani absolvujú, keď-

že doterajší tréner počas jesennej časti pri mužstve skončil, 

ale hľadáme vhodného trénera pre naše mladé mužstvo. Tréne-

ra  zatiaľ  nemáme, ale už  vieme zoznam  prípravných zápa-

sov  

A-mužstva počas zimnej prípravy: 

 

12/13. 2. 2022   Častá - Svätý Jur 

19. 2. 2022        Častá - Vajnory /ÚT-Mladá Garda/ 

27. 2. 2022        Častá - Zohor /ÚT-Karlova ves/ 

5/6. 3. 2022       Častá - Cajla 

13. 3. 2022        Častá - Igram 

 

 O miestach niektorých stretnutí vás budeme informo-

vať, všetko bude záležať hlavne od počasia... 

 

 Čo sa týka našich mládežníckych mužstiev, tak tam 

sme v prvom rade šťastní, že deti športujú a bavia sa futbalom. 

V dnešnej náročnej pandemickej dobe sme radi, že  máme 3 

mládežnícke mužstvá, ale je to dosť náročné. Snažíme sa im 

vytvoriť čo najlepšie podmienky, Naši tréneri takisto odvádza-

jú skvelú prácu a za to im patrí veľká vďaka. 

 

 Jediný m prob lé mo m,  ktorý  eviduj eme 

v mládežníckych mužstvách, je  kategória Starší žiaci. Chlapci 

nedosahujú dobré výsledky, ktoré ich, samozrejme, demotivu-

jú, ale nezostáva im nič iné, len tvrdo pracovať a výsledky sa 

určite dostavia. Niektorí chlapci stratili záujem hrať v Častej, 

ale odísť nie je riešenie. Budeme si musieť v zime sadnúť za 

jeden stôl a vyriešiť tento problém a veríme, že sa nám ho po-

darí vyriešiť k spokojnosti všetkých. 

 

 Treba ešte dodať, že pre nás je veľmi dôležité mať čo 

najviac mládežníckych mužstiev, pretože deti sú naša budúc-

nosť a je to naša priorita - vychovať veľmi veľa šikovných 

futbalistov do budúcna pre „častovský futbal“ ! 

 

 Chceme našich fanúšikov informovať, že náš klub 

sme spolu s Obecným úradom Častá zaregistrovali do progra-

mu Slovenského futbalového zväzu - EURÁ z EURA. Ide 

o projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry na 

podporu futbalových klubov. Všetci, samozrejme, veríme, že 

budeme úspešní a získame nejaké financie. Projekt smerujeme 

v prvom rade na dobudovanie osvetlenia futbalového ihriska. 

Podľa získaných peňazí, by sme chceli vymeniť hráčske strie-

dačky a vybudovať a zmodernizovať areál futbalového ihriska. 

K tomuto všetkému budeme potrebovať veľké šťastie, aby nás 

vybrali a tiež kvalitne vypracovaný projekt. Snažíme sa robiť 

čo môžeme a čo je v našich silách, aby sme čo najlepšie repre-

zentovali našu obec a aby sme boli úspešní. 

 

 Do pozornosti dávame na budúci rok aj oslavu zalo-

ženia nášho klubu. Náš klub bude oslavovať 90. výročie zalo-

ženia. Vieme aj presný dátum osláv. Bude to 23. júla 2022 na 

našom štadióne. O programe vás budeme priebežne informo-

vať v budúcoročnom prvom čísle Informačníka. Veríme, že sa 

nám podarí zorganizovať skvelú akciu a všetci budete spokojní 

na našej spoločnej akcii. 

 

 V mene futbalového klubu prajeme všetkým hlavne 

veľa zdravia, spokojnosti a veľa sily v tejto ťažkej dobe, Na-

šim mužstvám v súťažiach veľa vynikajúcich výsledkov a pev-

ne veríme, že budeme zažívať veľa radostných chvíľ na našich 

zápasoch! 

 

 V mene nášho klubu sa chcem poďakovať celej re-

dakčnej rade Informačníka za skvelú a náročnú  prácu, ktorú 

odvádzajú. VEĽKÉ ĎAKUJEME! 

 

 Takisto prajem všetkým ľudom požehnané sviatky, 

krásne, šťastné  a veselé Vianoce a do nového roka veľa úspe-

chov a radosti. 

 

Ivan Ružek 

predseda FC SLOVAN ČASTÁ  

F C  S L O V A N  Č A S T Á  
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TABUĽKA MUŽI – 5. LIGA  
  

-  PO JESENNEJ ČASTI - 

FC Slovan Častá, zdroj web 
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Ukončenie sezóny  

2021 v silovom trojboji  
 
 Toh-

toročná sú-

ťažná sezóna 

sa pre pan-

demické ob-

medzenia musela vtesnať do rozmedzia 

3,5 mesiaca. Pre silový trojboj veľmi 

náročné až nemožné. Napriek tomu sme 

rozhodli, že je to lepšie riešenie, ako 

znížiť počet súťaží. Po veľkých medzi-

národných úspechoch v auguste, sme v 

septembri zorganizovali našu tradičnú 

Grand Prix Slovakia v Častej. Prišlo 

veľké množstvo kvalitných pretekárov a 

zožali sme ďalšie úspechy. Súťažilo sa 

na body, bez rozdielu hmotnosti, resp. v 

spojených kategóriách na body. V kate-

górii dorasteniek sa tromi národnými rekordmi blysla 

Olívia Lapšanská a jednoznačne zvíťazila s trojbojom 

376 kg (157,5+72,5+146) pred klubovou kolegyňou Iva-

nou Griflíkovou. Toto bola zároveň rozlúčka Olívie s do-

rasteneckou kategóriou. Medzi juniorka-

mi na tretej priečke skončila debutujúca 

Natália Harnádková. Ženskú kategóriu 

opäť ovládla Ľubica Polkorábová so 

svojim životným výkonom 427,5 kg 

(162,5+125+140). Tlak na lavičke 125 

kg je nový národný rekord žien. Na dru-

hom mieste skončila Lucia Lebocová. 

Dorastenci bojovali v dvoch kategóriách 

a obe vyhrali naši borci Juraj Kovačič 

ľahkú do 74 kg a Dominik Held ťažkú 

nad 74 kg. Celkovým víťazom doraste-

neckej kategórie sa stal Juraj Kovačič. V 

klasickom silovom trojboji obsadil v 

ťažkej kategórii Adam Moravčík 6. 

miesto. Medzi juniormi uspel v ľahkej 

kategórii  

Š K  S P C  Č A S T Á     

pokračovanie na strane 15 →  
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Timotej Tahotný na druhej priečke. 

Víťazom ťažkej kategórie sa stal 

Kristián Filip Jakubec s výkonom 745 

kg (285+180+280) pred Matúšom 

Haršánym. Kristián Filip sa stal s pre-

hľadom aj absolútnym víťazom junio-

rov. Medzi klasikmi juniormi na prvej 

priečke uspel v ľahkej kategórii Ra-

dovan Kováč a v ťažkej víťazný 

Adam Sudra pred Tomášom Szar-

kom. Súťaž v našej organizácii pre-

biehala na vysokej úrovni do nesko-

rých večerných hodín.  

 O týždeň si naši tlakári zme-

rali sily na Pohári SNP v Zlatníkoch. 

Pre Ľubicu Polkorábovú to bola no-

minačná súťaž na blížiace sa Maj-

strovstvá sveta v tlaku na lavičke. 

Ľubica sa hravo nominovala a jasne 

zvíťazila medzi ženami. V ženskej 

kategórii masters vybojovala Henrieta 

Molnárová striebro.  V dorasteneckej 

kategórii skončil Dominik Held strie-

borný a ovládli sme aj kategóriu mu-

žov, kde na druhej priečke s výkonom 

265 kg skončil Martin Havarik pred 

Kristiánom Slížom, Tomášom Baci-

gálom a Marekom Hrdlovičom.  
  pokračovanie na strane 16 →  
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 Posledným tohtoročným vy-

stúpením na domácej pôde boli Maj-

strovstvá SR družstiev v Sabinove. 

Túto súťaž sme v minulosti vyhrali 

desaťkrát po sebe. Minulý rok sa kvô-

li zákazu podujatí nekonala. Keďže 

pre časovú náročnosť sezóny sa naša 

klubová špička na jeseň už nepripra-

vovala, vytiahli sme do boja našu 

mládež. Trojica tohtoročných začia-

točníkov - Rado Kováč, Matej Drahoš 

a Tomáš Szarka zabojovali výborne a 

obsadili celkovú tretiu priečku. Medzi 

mužmi v súťaži jednotlivcov v stred-

nej kategórii bol Rado Kováč víťa-

zom. 

 

 Ďalším z vrcholov sezóny 

boli Majstrovstvá sveta v tlaku na 

lavičke mužov a žien v litovskom 

Vilniuse. Tu sa blysla Ľubica Polko-

rábová v našom historicky najlepšom 

výsledku a to bronzom v kategórii do 

63 kg výkonom 112,5 kg. Siahala aj 

na striebro, ale výkon 130 kg bol bo-

hužiaľ neplatný pokus. Je to obrovský 

úspech. Tohtoročný medailový výpo-

čet nielen z domácich šampionátov, 

ale aj z ME a MS je naozaj impozant-

ný. Napriek tomu sme zažili aj neús-

pech, keď náš najlepší trojbojár Kris-

tián Slíž pre technické problémy ne-

uspel na MS mužov v Nórsku. Aj 

taký je šport. Zažili sme teda všetko, 

čo sa v športe dá. S radosťou môžem  

pokračovanie na strane 17 →  
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povedať, že v tejto situácii, keď náš 

klub zvádza existenčný boj o prežitie, 

sme vďaka samosprávam a vďaka 2 

% z daní pre OZ, ktoré nám dobrí 

ľudia posielali, obstáli v ťažkej kon-

kurencii domácej a hlavne zahranič-

nej. Mohli sme teda takto dôstojne 

osláviť naše 30. výročie založenia 

nášho klubu. Čaká nás naďalej ťažká 

doba a verím, že šport aj vďaka sa-

mosprávam prežije a verím, že nás 

opäť naši fanúšikovia so svojimi 2 % 

podržíte. Plány na rok 2022 sú obrov-

ské. Ďakujem za priazeň. 

 

Pavol Kovalčík 

predseda klubu  



Strana 18 

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK       4/2021 

 

"Opäť nastal ten správny čas,"Opäť nastal ten správny čas,  

keď zdobiť adventný veniec sme začali zas.keď zdobiť adventný veniec sme začali zas.  

Po roku sa zišla super partia ľudí,Po roku sa zišla super partia ľudí,    

ktorá sa pri jeho výzdobe nikdy nenudí.ktorá sa pri jeho výzdobe nikdy nenudí.    

Teraz už pred kostolom stojí,Teraz už pred kostolom stojí,    

a ľudia ho môžu obdivovať v pokoji.a ľudia ho môžu obdivovať v pokoji.     

Každý týždeň ďalšia sviečka na ňom svieti,Každý týždeň ďalšia sviečka na ňom svieti,     

Vianoce sa blížia, tešia sa deti.Vianoce sa blížia, tešia sa deti.    

Pokojné sviatky vianočné a šťastný nový rok, Pokojné sviatky vianočné a šťastný nový rok,   

vám prajú kamaráti zo Satyru."vám prajú kamaráti zo Satyru."  

redakcia                               redakcia                                 

PF 22PF 22  

Radostné              vianočné Radostné              vianočné   
sviatky a                      úspešný nový sviatky a                      úspešný nový   

InformačníkaInformačníka 
rok  2022                          Vám želá rok  2022                          Vám želá   
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KALENDÁR VÝVOZU ODPADU ODPORÚČAME OBČANOM KALENDÁR VÝVOZU ODPADU ODPORÚČAME OBČANOM   
    

VYSTRIHNÚŤ  A  ODLOŽIŤ  NA  V ID ITEĽNÉ MIESTO!VYSTRIHNÚŤ  A  ODLOŽIŤ  NA  V ID ITEĽNÉ MIESTO!   
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