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 V čase, keď píšem tento článok do najnov-

šieho Informačníka,  už osemnásty deň zúri skutočná 

vojna v susednej Ukrajine. Keď som sa vo štvrtok 24. 

februára 2022 zobudil a vypočul som si prvé správy, 

neveril som vlastným ušiam. Vypukla vojna. 

V susednej krajine. Na Ukrajinu vojensky zaútočil jej 

východný sused. Bez ohlásenia. V noci. Celý civilizo-

vaný svet zostal v šoku. Veď kto by očakával, že 

v 21. storočí na našom kontinente, v Európe, sa udeje 

niečo takéto. Nejaké správy v blízkosti ukrajinsko-

ruských hraníc o zhromažďovaní ruských vojsk síce 

presakovali, ale boli vydávané za bežné vojenské 

cvičenie. Dokonca padlo vyhlásenie, že tieto vojská 

sa začínajú sťahovať naspäť do kasární. Všetci sme 

ale precitli ráno vo štvrtok 24. februára 2022. Slobod-

né média demokratických štátov začali písať o vojne 

na Ukrajine.  

 Svet napadol nový vírus. Tentoraz vojnový. 

Po dvoch rokoch 

pandémie Covidu-

19, ktorý kváril 

skoro celý svet, 

v Európe od marca 

2020, očakávali 

ľudia po rôznych 

o b m e d z e n i a c h 

a reštrikciách ko-

nečne aspoň aké-

také uvoľnenie. 

Všetci sme sa chce-

li konečne slobodne 

nadýchnuť. Zimné 

obdobie sa pomaly 

končí a s ním sme 

očakávali aj po-

zvoľný odchod pandémie nového koronavírusu. Aj 

keď čísla o nakazených v štatistikách sú stále ešte 

relatívne vysoké. Ale tešili sme sa už z ohláseného 

uvoľňovania protipandemických opatrení.  

 Realita vojny a z nej vyplývajúca následná 

utečenecká kríza zasiahla aj naše Slovensko. Vojnoví 

utečenci, ľudia utekajúci pred hrôzami vojny v ich 

domovine, najmä ženy s deťmi si začali zachraňovať 

útekom do cudziny svoje holé životy. Dočasné útoči-

sko nachádzajú aj na Slovensku a v Českej republike, 

ako aj v susediacich krajinách – Poľsku, Maďarsku, 

Rumunsku, Moldavsku a iných.  

 Prví vojnoví utečenci sa začali objavovať 

na ukrajinsko-slovenských hraniach skoro okamžite, 

už v piatok. Dobrovoľníci z radov cirkví, občianskych 

združení, miestnych samospráv v blízkosti hraníc, 

štátnej správy, ako aj bežní ľudia z celého Slovenska 

a Českej republiky sa okamžite aktivizovali 

a prejavili svoju ľudskú spolupatričnosť  a ochotu 

pomáhať, pomáhať úplne zadarmo. Len tak. 24-hodín 

nepretržite, sedem dní v týždni.   

 Aj v Častej sa prejavila táto ľudská spolu-

patričnosť a solidarita. Od začiatku utečeneckej krízy 

som bol v kontakte s pani vedúcou účelového zariade-

nia Národnej rady Slovenskej republiky v Častej-

Papierničke a koordinoval s ňou, resp.  s pani pre-

vádzkarkami pomoc, ktorá bola potrebná 

v konkrétnom čase, pretože postupne do zariadenia 

prichádzalo viac a viac ľudí. Od dobrovoľníkov, oby-

čajných ľudí, sme dostali ponuky na nákup oblečenia, 

drogérie a potravín. Po nákupoch som ich nasmeroval 

priamo na Papierničku. Osadenstvo ubytovacieho 

zariadenia sa vždy potešilo, pomoc bola vítaná. Ne-

skôr pribudli aj ďalšie ubytovacie zariadenia v našom 

okolí – Euromesto 

(bývalý Hydrostav) 

a aj na hrade Červe-

ný Kameň mali byť 

v čase písania tohto 

článku umiestnení 

vojnoví utečenci. 

S vedením Základ-

n e j  š k o l y 

s materskou školou 

na čele s pani riadi-

teľkou Adrianou 

Cíferskou, zamest-

nancami Úradu 

práce, soc. vecí 

a rodiny, pánom 

farárom a radou 

ďalších dobrovoľníkov sme sa v polovici marca zú-

častnili priamo na Papierničke stretnutia s ukrajinský-

mi mamičkami a ich deťmi a spoločne riešili ich za-

čleňovanie do školy, resp. škôlky.  

 Snažíme sa, aby sa u nás cítili bezpečne, 

dobre a aby čo najskôr mohli zabudnúť na útrapy, 

ktoré zažili na úteku pred vojnovými hrôzami a sme 

odhodlaní pomáhať im, dokedy to bude potrebné. Na 

záver sa chcem poďakovať všetkým spoluobčanom, 

ktorí nezištne poskytli materiálnu pomoc a podporu 

v týchto ťažkých časoch.  

    Veľa zdravia, silu vydržať a veľa, veľa trpezlivosti 

vám praje  

 

Robert Lederleitner  
starosta        
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 Upozorňujeme všetkých občanov, že prvotnými a základnými informáciami sú informácie zverejňované na we-

bových stránkach ústredných štátnych orgánov, sú to najmä:  

 

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (vybavenie dokladov)  

 

b) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (pomoc v hmotnej núdzi)  

 

c) Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ubytovanie)  

 

 Informácie, ktoré sú zverejnené na obecnej webovej stránke www.casta.sk ohľadom utečeneckej krízy vychádzajú z 

podkladov práve týchto ministerstiev, prípadne z pokynov Okresného úradu Pezinok, odboru krízového riadenia, t. j. odporúča-

me občanom prednostne čerpať informácie z vyššie uvedených celoštátnych zdrojov.  

 

 Ďalej žiadame občanov, ktorí poskytli alebo poskytnú UBYTOVANIE utečencom z Ukrajiny vo svojej domácnosti 

alebo v ubytovacom zariadení, že ich povinnosťou je tieto osoby vždy nahlásiť na Obecnom úrade Častá neodkladne, t. j. podľa 

možnosti v deň príchodu alebo v nasledujúcom dni, ako aj pri ich odchode zo súkromného ubytovania alebo ubytovacieho zaria-

denia na:  

 

a) e-mailovú adresu matrika@casta.sk  

 

b) tel. 033 / 593 10 11 na obecnom úrade v stránkových hodinách, kontaktná osoba: p. Marcela Martešíková  

  

 Je potrebné uviesť:  

 

a) počet osôb  

 

b) adresu pobytu  

 

c) špecifikovať záujem o dočasný/dlhodobý pobyt  

 

 Tieto údaje sú potrebné pre Ministerstvo vnútra SR, kde vedú evidenciu z dôvodu koordinácie pomoci. Ak má štátny 

príslušník Ukrajiny platný biometrický pas, môže sa zdržiavať na Slovensku 90 dní. Aby mohol ostať legálne na Slovensku dlh-

šie, musí sa rozhodnúť, či požiada o niektorú z foriem pobytu - požiada o štatút odídenca, štatút dočasného útočiska, prípadne 

požiada o azyl.  

 

Dočasné útočisko /odídenec  

 

 Je to najjednoduchší spôsob ochrany, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry a umožní rýchly a neobmedzený prí-

stup na trh práce (môžu sa okamžite zamestnať), k zdravotnej starostlivosti (zdravotné poistenie) a ich deťom prístup do škôl  

alebo materských škôl (podľa možností a kapacít obce/mesta). DOČASNÉ ÚTOČISKO, resp. štatút ODÍDENEC sa vybavuje na 

najbližšom pracovisku cudzineckej polície – v prípade Častej je to v meste TRNAVA. Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu 

registrovať aj elektronickou formou. Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne 

procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície.  

Bližšie informácie na webe MV SR www.minv.sk TU: https://www.munv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pomoc-ukraine  

 

Pomoc v hmotnej núdzi  

 

 Občania Ukrajiny, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, majú v zmysle platných zákonov nárok na pomoc v hmotnej 

núdzi a príspevky (okrem príspevku na bývanie). Cudzinci, ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, nespĺňajú nárok 

na poskytovanie príspevku na bývanie. Miestne príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Pezinku.  

 

  Základnou podmienkou je preukázanie sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie „dočasného útočiska“ alebo 

dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „odídenec“. Uvedené doklady musia byť originálne.  

pokračovanie na strane 3 →  

INFORMÁCIE K UTEČENECKEJ KRÍZE V DÔSLEDKU VOJNY NA 

UKRAJINE (K 16. 3. 2022 –  UZÁVIERKA OBECNÝCH NOVÍN)  



 Maloleté deti z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie Slovenska bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanove-

ného opatrovníka, ak súd ustanovil opatrovníka. Deti tvoria pre účely posúdenia pomoci v hmotnej núdzi spoločnú domácnosť 

so súdom ustanoveným opatrovníkom, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na území SR, resp. požiadal o dočasné útočisko - 

môže ísť napr. o starých rodičov, iných príbuzných, resp. osoby, s ktorými nemajú príbuzenský vzťah.  

 

Formuláre (Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny - www.upsvr.gov.sk) TU:  

 

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza1.html?

fbclid=IwAR3DZ2ax8jfmovP3lsSLqWCVDJxAo4wkl7M6D0Q_aHW_kEdGtnap8AYS7sE&page_id=268775  

 

Ako prihlásiť dieťa do školy 

  

 Podmienkou pre prihlásenie do materskej alebo základnej školy je potvrdenie o pridelení štatútu "dočasného útočiska". 

Oslovte základnú alebo materskú školu vo vašom okolí alebo tú, do ktorej je záujem prihlásiť dieťa. Ak má základná alebo ma-

terská škola dostatočné kapacity, s vyššie uvedeným potvrdením dieťa príjme.  

 

Dôležité kontakty a informácie  

 

Infolinka Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby. 

 Міністерство внітрішніх справ Словацької республіки створило на території Поліцейської академії в 

Братіславі в співпраці із секцією кризового менеджменту та секція інформатики, телекомунікації та безпеки 

інфолінку(гарячу лінію) для  осіб, які розмовляють українською мовою. 

 

Це номери: 

 

tel:  

 

+421 513 816 111 

 

+421 259 765 111 

  

 Linky sú dostupné aj z Ukrajiny a slúžia pre informovanie občanov v núdzi hovoriacich po ukrajinsky. Žiadame preto 

verejnosť, aby tieto linky zbytočne nevyužívali, pretože sú určené pre pomoc občanom Ukrajiny.  

 

 (Лінії також доступні з України і служать для інформування громадян, які потребують україномовної допомоги, 

тому ми просимо населення не використовувати ці лінії без потреби, оскільки вони спрямовані на допомогу громадянам 

України.) 

 

Všetky potrebné informácie v slovenskom jazyku (SK), anglickom jazyku (GB) a ukrajinskom jazyku (UA):  https://ua.gov.sk/  

 

Ubytovanie: https://pomocpreukrajinu.sk/ 

 

zdroj: www.casta.sk 
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 Ukazuje sa, že keď som pred tromi rokmi navrhol a na 

pôde obecného úradu v  Častej sme s vedením obce zorganizo-

vali pre predstaviteľov občianskych, kultúrnych, športových, 

vzdelávacích organizácií, predstaviteľov podnikateľského sek-

toru a širokej verejnosti odbornú verejnú prezentáciu o finanč-

ných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach a bilate-

rálnych finančných nástrojoch a programoch, ktoré je možné 

využiť pri predkladaní projektov, pod názvom Granty pre všet-

kých, išlo o prezieravý krok. V obci sme ju zorganizovali pre 

veľký záujem dvakrát, pričom nás nasledovali aj ďalšie obce. 

Už vtedy sme zdôrazňovali, že grantové financovanie projektov 

samosprávy malo, má a v budúcnosti bude mať veľký význam. 

Po druhé, že organizácie, ale hlavne obec sa musí projektovou 

dokumentáciou a príslušnými stavebnými rozhodnutiami pri-

praviť na uchádzanie sa o finančné prostriedky. Aj keď sa obja-

vovali skeptické názory súvisiace s financovaním plánovacej a 

projekčnej dokumentácie, ktoré stála obec nemalé finančné 

prostriedky. V súčasnosti je však obec Častá na tomto základe  

úspešná, o čom svedčí aj schválený nenávratný finančný pro-

striedok na realizáciu rozšírenia kapacít základnej školy s ma-

terskou školou vo výške viac 2,4 mil. eur. Taktiež prebiehajú 

práce na uchádzanie sa o financovanie rozšírenia kapacít mater-

skej školy rámci ďalšej výzvy. V rámci  financovanie ďalších 

neinvestičných projektov sú úspešné aj samotná škola, či nie-

ktoré ďalšie spoločenské, športové a kultúrne organizácie v 

obci, ktoré si našli ďalšie zdroje   

KOMENTÁR  

pokračovanie na strane 4 →  

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza1.html?fbclid=IwAR3DZ2ax8jfmovP3lsSLqWCVDJxAo4wkl7M6D0Q_aHW_kEdGtnap8AYS7sE&page_id=268775
https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza1.html?fbclid=IwAR3DZ2ax8jfmovP3lsSLqWCVDJxAo4wkl7M6D0Q_aHW_kEdGtnap8AYS7sE&page_id=268775
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  SPOLOČENSKÁ RUBRIKA  

pokračovanie na strane 5 →  

Navždy nás opustili: 
František Mičko 

Viera Juricová 

Ľubomír  Prutkay 

Pavol Púry 

Julianna Zimmermannová 

  

Blahoželáme jubilantom: 
60-roční   

Vladimír Achberger 

Marta Bohúňová 

Kamil Hajdin 

Viera Kschillová 

Miroslav Palát 

Jozef Popovič 

Jozef Šebora 

Mária Tkáčová 

  

65-roční   

Božena Mruškovičová 

Veronika  Očkovičová 

Beáta Porkertová 

Jozef Rýdzi 

Alica Šikulová 

Alena Užovičová 

  

70-roční   

Margita Miková 

Ladislav Modrovský 

Jozef Nitschneider 

Marta Stanová 

  

75-roční   

Josef  Cisík 

Ida Moravčíková 

Ladislav Sasko 

  

80-roční   

Anna  Ondrušková 

Stanislav  Peško 

  

85-roční   

Jozef  Šuterík 

  

90-roční   

Valéria Havariková 

financovania mimo obecného rozpočtu.  V súčasnej dobe, ako 

aj v budúcnosti budú rôzne fondy na národnej, či medzinárod-

nej úrovni významným zdrojom realizácie investičných, ako aj 

neinvestičných projektov súvisiacich s rozvojom obce. Samo-

zrejme, existuje aj cesta úverovania projektov, ktoré však pri-

náša svoje riziká. Obecný rozpočet aj tak bude v nasledujúcom 

období zaťažený v súvislosti s narastajúcimi energetickými 

nárokmi a rastúcimi cenami energií, zvyšovaním cien, či do-

padmi súvisiacimi s migračnou krízou a konfliktom na Ukraji-

ne, ktorý sa významne dotkol samosprávy na Slovensku, vráta-

ne tej častianskej. Financovanie projektov z grantov a fondov je 

behom na dlhé trate a mnohokrát ide aj o niekoľkoročné snaže-

nie, od zámeru, vyhlásenia výzvy, priebehu celého schvaľova-

cieho procesu po vyhlásenie úspešných žiadateľov. Potom však 

nastáva samotná realizácia projektu a výstavba, ktorá bude vy-

žadovať ďalšie úsilie a manažovanie zo strany všetkých zainte-

resovaných. A že to, v tejto spoločensky, ekonomicky, politic-

ky a bezpečnostne zložitej dobe nebude ľahké, vieme už teraz. 

 

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

poslanec obecného zastupiteľstva 

Hasiči hodnotili 

 

 Dňa 26. 2. 2022 sa stretli častianski 

hasiči na zasadnutí výročnej členskej schôdzi 

DHZ, aby vyhodnotili rok 2021 a zvolili si na 

nastávajúce obdobie nový výbor DHZ Častá. Po 

privítaní hostí zasadania a schválení programu 

celú schôdzu viedol dosluhujúci predseda DHZ Vladimír Jan-

kto. V správe o činnosti za rok 2021 konštatoval splnenie úloh 

na úseku ochrany pred požiarmi, vo výcviku požiarneho druž-

stva, v školeniach prvej pomoci a  používaní 

„AED“ (defibrilátora). Taktiež splnenie úloh pomoci pri do-

pravných nehodách v našej obci a okolí. Naša DHZ sa aktívne 

zapája do činnosti pri práci s deťmi, ako i pomáha pri organizo-

vaní rôznych akcií organizovaných OÚ Častá, spoločenskými 

organizáciami a miestnym farským úradom. V rámci možností 

sa staráme o všetok zverený materiál potrebný na likvidáciu 

požiarov ako i na technické zásahy. 

  

DHZ  ČASTÁ  
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 N a š a 

au to mo b i lo vá 

technika CAS 

3 2 - T a t r a 1 4 8 , 

CAS 25 Š -

101Liaz  sú 

v riadnom tech-

nickom stave, za 

čo vďačíme 

našim strojní-

kom ako i obci 

za poskytnuté 

finančné pro-

striedky na ich 

prevádzku.  

 V roku 

2021 sme zasa-

hovali 13-krát 

pri likvidácii 

požiarov v obci 

a okolí, 5-krát 

pri technických zásahoch, pri dvoch dopravných nehodách. raz 

pri oživovaní topiacej sa  osoby za pomoci 

„AED“ (defibrilátora), žiaľ neúspešne. Raz sme zasahovali 

poskytnutím prvej pomoci počas dusenia. Postihnutá osoba 

bola odovzdaná 

po príchode 

RZP (rýchla 

zdravotná po-

moc) do jej opa-

tery.  

 Č i n -

nosť nášho DHZ 

s p o č í v a 

v rôznorodosti, 

vždy ideme tam, 

kde nás potrebu-

jú a požadujú našu  pomoc. V roku 2021 sme pri našej činnosti 

odpracovali 1511 brigádnických hodín. No najviac hodín sme 

venovali počas pandémie COVID-19. V prvých mesiacoch 

roka sme pomáhali s organizáciou a priebehom testovania na-

šich spoluobčanov.  

 V roku 2022 si na Slovensku hasiči pripomínajú „Sté 

výročie založenia zemskej hasičskej jednoty“. Pri tejto príleži-

tosti výbor DHZ ocenil 23 svojich členov pamätnou medailou.  

Na ďalšie funkčné obdobie členovia DHZ Častá zvolili nový 

výbor DHZ v zložení: 

 

 Predseda: Igor Užovič 

 Veliteľ: Jozef Dukát 

 Tajomník: Jakub Šulák 

 Hl. strojník: Petr Martešík 

 Hospodár: Michal Földeš  

 Člen výboru: Miroslav Dobšovič   

 Člen výboru: Švihorík Maroš 

 Revízor: Radoslav Hnátik 

 V š e t -

kým zvoleným 

funkcionárom 

g r a t u l u j e m e 

a prajeme veľa 

zdaru.  

 E š t e 

rok 2022 ani 

poriadne nezačal 

a už sme mali 4-

krá t  výjazd 

k požiaru – 

z toho 2-krát 

v obci Častá, raz 

v obci Dubová 

a raz v obci Viš-

tuk. Z toho 3-

krát horeli ko-

míny rodinných 

domov a raz 

lesný porast. 

Taktiež sme už 

mali 4-krát technický zásah. Išlo 2-krát o spadnutie stromu cez 

cestu, raz o únik hydraulického oleja z motorového vozidla 

a raz o prepadnutý kryt na kanalizačnej šachte. 

 Dalo by 

sa písať ešte 

veľa o našej 

činnosti, aj keď 

vždy sa nájde 

niekto,kto povie, 

že sa dá robiť aj 

viac. Ale náš 

dobrovoľný ha-

sičský zbor, kto-

rý v roku 2023 

oslávi už 110-te 

výročie, ďakuje 

všetkým, ktorí 

nás podporujú.  

 Tak ako 

to máme v hesle 

na našich prápo-

roch: „Bohu na 

slávu – pomoc 

blížnemu.“ 
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 Jar je obdobie tradične spojené so zvýšeným výsky-

tom požiarov suchých porastov, suchej trávy, pálením haluziny. 

Vo väčšine prípadov sa stáva, že tieto malé požiare predchá-

dzajú vzniku veľkých lesných (pozemných, korunových - rých-

lo sa šíriacich, alebo podzemných dlho trvajúcich) požiarov. 

Najčastejšou príčinou vzniku požiaru takéhoto druhu je človek 

a jeho nezodpovedné správanie sa.  

 V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spo-

jená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, striha-

ním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady. 

Mnohí pritom  oheň využívajú ako prostriedok pomoci pri vy-

konávaní spomínaných činností. Ten však v tomto období veľ-

mi ľahko dokáže prerásť v požiar a tým začne platiť porekadlo 

„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!“ Opadané lístie sa ľahko 

zapáli a holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plame-

ňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre 

začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. Preto sa spaľovať môže 

len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie je za kaž-

dých okolností zakázané a trestne sankcionované! Na druhej 

strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. 

Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný po-

žiar sa postupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, 

ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25 km/h. Vietor 

postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza 

k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je cha-

rakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti 

od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu 

z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého 

množstva síl a prostriedkov na jeho likvidáciu, nedostatok 

zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát nutnosť 

využitia špeciálnej (leteckej) techniky. 

 Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon 

o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným 

a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.  

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto 

sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičské-

ho a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon 

o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľo-

vali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na 

miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržia-

vať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstu-

poch do lesa!  Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na 

linku tiesňového volania!   

 Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad 

protipožiarnej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej 

prevencie. Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú 

k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti na tomto úseku 

a tým i nežiaducich morálnych a ekonomických strát.        

 

OR HaZZ v Pezinku 

 

Vďaka dotácii z FPU pribudlo do knižnice  

viac nových kníh 

 

 V tomto roku sa môžu čitatelia tešiť na množstvo 

knižných noviniek, ktoré sa do Obecnej knižnice zakúpili vďa-

ka dotácii získanej z Fondu na podporu umenia (FPU). 

 Knihy pre človeka znamenajú naozaj veľa, poučujú, 

zabávajú a sú dobrými spoločníkmi na každú voľnú chvíľu. 

Vieme, že dnes sú knihy drahé a nie všetci si ich môžu dovoliť 

pravidelne kupovať. Obec Častá sa snaží udržiavať 

a podporovať obecnú knižnicu, a preto v roku 2021 opäť využi-

la možnosť získať finančné prostriedky na nákup kníh z Fondu 

na podporu ume-

nia. V rámci vý-

zvy  č. 8/2021, 

v podprograme 

5.1.4 Akvizícia 

knižníc bola poda-

n á  ž i a d o s ť 

o finančnú dotáciu 

na projekt s ná-

zvom: Kniha - 

môj spoločník. 
Projekt bol ako po 

m i n u l é  r o k y 

úspešný a Fond 

na podporu ume-

nia na akvizíciu 

knižničného fondu 

pre Obecnú kniž-

nicu Častá posky-

tol finančnú dotá-

ciu vo výške 1000.

- €. Z poskytnutej 

dotácie z FPU sa 

do knižnice zakú-

pilo 102 nových 

kníh.  Obec Častá 
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JARNÉ OBDOBIE A LESNÉ POŽIARE  



v rámci spolufinan-

covania projektu 

(najmenej 10% 

z celkovej sumy 

dotácie) prispela 

z vlastného rozpoč-

tu 213,77- € a za 

túto sumu sa zakú-

pilo 21 kníh. Viac 

a k o  2 0  % 

z poskytnutej dotá-

cie sa použilo na 

nákup kníh vyda-

ných s podporou 

FPU (26 ks). Reali-

záciou projektu sa 

knižničný fond cel-

kovo rozšíril o 123 

knižných noviniek. 

Hlavným garantom 

projektu je Fond na 

podporu umenia, 

a preto sa do každej 

zakúpenej knihy 

vlepila samolepka 

s textom:  Z verejných 

zdrojov podporil 

Fond na podporu 

umenia  
 Cieľom pro-

jektu bolo doplniť kniž-

ničný fond o nové tituly 

pre čo najširšie spek-

trum čitateľov. Pri ná-

kupe kníh sme zohľad-

n i l i  p o ž i a d a v k y 

a potreby našich čitate-

ľov. Pre menšie deti sa 

zakúpili leporelá, roz-

právkové  pr íbehy 

o zvieratkách, básnič-

k y ,  p o v e s t i 

a rozprávky, pre školo-

povinné deti mimočí-

tanková literatúra. Pre 

staršiu mládež sa kniž-

ný fond doplnil o dob-

rodružnú literatúru, 

dievčenské romány 

a encyklopédie. Dospe-

lí čitatelia sa môžu tešiť 

na najnovšie knižné novinky od súčasných slovenských 

a zahraničných autorov, ako sú romány pre ženy, historické 

romány, životopisy, detektívky, trilery, sci-fi romány. Neza-

budlo sa ani na spoločenskovednú a populárno-náučnú literatú-

ru, z ktorej sa môžu čitatelia dozvedieť veľa informácií 

o  prírode, zvieratách, vesmíre, medicíne, umení, dejinách  a 

ľudových tradíciách.  

 Dúfame, že množstvo knižných noviniek, ktoré sa 

nám vďaka získanej dotácii podarilo zakúpiť prilákajú do kniž-

nice nových používateľov, na ktorých sa tešíme, a radi ich 

v knižnici uvítame. Všetkým čitateľom prajeme príjemné strá-

vené chvíle pri čítaní nových kníh, získaných vďaka projektu, 

ktorý podporil Fond na podporu umenia.  

 

Dana Poizlová, knihovníčka 
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Členská schôdza 

 

 Osemnásty rok existencie OZ Červenokamenské pan-

stvo sme zakončili členskou schôdzou s vyhodnotením činnosti 

ako aj prípravou plánu na rok 2022 a voľbou predsedníctva. 

Schôdza sa uskutočnila na hrade Červený Kameň a prebehla 

kvôli protipandemickým opatreniam s kombinovanou účasťou. 

Členovia OZ potvrdili hlasovaním na poste predsedu PhDr. 

Daniela Hupka, PhD. Taktiež zvolili na nasledujúce dvojročné 

obdobie predsedníctvo v zložení: Andrea Arvayová, Ivana Ja-

náčková, Adam Herceg, Jozef Tihányi.  

 

Obnova značenia Okolohradnej potulky 

 

 Počas prvých teplých 

jarných dní roku 2022 sme ob-

novili turistické značenie histo-

rického náučného chodníka 

Okolohradná potulka, ktorý 

v roku 2004 vytvorilo pre návštevníkov Častej v okolí hradu 

Červený Kameň občianske združenie Červenokamenské pan-

stvo. 

 K uvedenému historickému náučnému chodníku si 

môžete zakúpiť v pokladni hradu alebo v našom občianskom 

združení textového sprievodcu Okolohradná potulka (prvé vy-

danie 2004, druhé vydanie 2016), ktorý vám poodhalí zaujíma-

vosti okolia hradu. Prevedie vás cez starý židovský cintorín pri 

hrade, k vyhliadke na vrch Kukla a dedinu Píla (Pajác), 

a potom pozdĺž Krížovej cesty na červenokamenských lúkach 

popri pálffyovskej pohrebnej kaplnke na Kalváriu s mohutným 

barokovým súsoším a ďalej do lesa k starým Sivým baniam 

a odtiaľ naspäť k hradu. Ak ste sa po tejto trase ešte neprešli, 

tak vás na prechádzku srdečne pozývame. 

 

OZ ČKP / ckpanstvo@gmail.com 

 Vďaka určitému uvoľneniu hygienickej situácie sa 

nám podarilo opäť usporiadať už  43. ročník turistického pre-

chodu Malých Karpát  Častovská 50 v roku 2021. Tento ročník 

bol testovaním nových podmienok, napravili sme niektoré ne-

dostatky.  Na križovatke pod Geldekom - Jasenky  dáme mož-

nosť absolvovania aj pôvodnej  trasy cez Špígel -  Častiansku 

dolinu a hore na Červený Kameň do cieľa. Žiadali to turisti, 

ktorí si evidujú skutočnú  kilometráž. S novým vedením LZ 

Smolenice musíme definitívne ujasniť tzv. skratku cez sedlo 

Vápenné do cieľa na Červený Kameň. Najmä z dôvodu, aby 

nedochádzalo ku zbytočným konfliktom turistov s poľovníckou 

strážou, ktorá tu vykonáva zrejmú „nadprácu“.  Súkromná fir-

ma Slovenská poľovná spoločnosť nie je zatiaľ našim partne-

rom. V tomto  musím  zopakovať, že s Lesmi SR, štátny pod-

nik  nemáme absolútne žiadny problém, naopak v rámci prog-

ramu KST – Lesy SR  nazvanom  Kráčajte s nami  sa realizujú 

pekné projekty – otváranie brán zvernice.  K našej žiadosti 

o riešenie konfliktov  sa  svojim  rozhodnutím vyjadrí Okresný 

úrad v Pezinku v najbližšom čase. Som presvedčený, že to bude 

jasné a nekompromisné rozhodnutie orgánu štátnej správy.  
 

 Termíny  Častovskej 50  budú vždy v najbližší voľný 

deň okolo 8. mája, po ktorom nasleduje deň pracovného voľna.  

Dúfam, že tým definitívne  opustíme politické termíny, ktoré si 

strany aj tak príležitostne upravovali a budeme naše podujatia 

robiť rozumne. Turistika je najkrajšia začiatkom mája. V strede 

septembra bývajú trate pre beh suchšie a deti sú už v škole za-

behnuté.  Prakticky nám však ide aj o umožnenie  upratania  

priestorov, ktoré máme k dispozícii na hrade Červený Kameň. 

S výhľadom do budúcnosti, keď už opäť chceme ponúknuť 

účastníkom aj spoločenské posedenie a tradičný turistický gu-

láš.  

 Termín pre rok 2022: ČASTOVSKÁ  50  / sobota 

7. 5. 2022 !!!  

(prosím touto cestou o informovanie aj vašich priateľov 

a príbuzných) 

pokračovanie na strane 9 →  

OZ ČERVENOKAMENSKÉ PANSTVO 

KLUB  SLOVENSKÝCH  TURISTOV  ČASTÁ  

2021 - 2022   



 Náš klub je v rámci pokračovania tradícií behu v Častej  aj členom Slovenského atletického zväzu. V tomto roku sa naši 

žiaci nezúčastnili atletických podujatí, ale zorganizovali sme kvalitné krosové preteky – Mraznické  chodníčky.  Najmä účasť 

a výkony detí boli nadšené a nadviazali na nich  aj dospelé kategórie.  Od tých sme počúvali  pochvalu na  rozhodcovskú činnosť 

a prípravu tratí. Za to boli milo prekvapení vecnými cenami zo Slovenskej ľudovej majoliky. 

 Termín pre rok 2022: MRAZNICKÉ CHODNÍČKY / sobota 17. 9. 2022 
 

 V tomto termíne (16. – 18. 9. 2022 ) budeme  na základe poverenie Klubu slovenských turistov SR  aj organizátormi  

Európskeho dňa turistiky IVV  na Slovensku. Centrom bude hrad Červený Kameň a predpokladá sa účasť turistov z celého Slo-

venska. Program zverejníme po obdržaní podmienok z ústredného KST a veríme, že budeme dobrými hostiteľmi. 
 

 Turistický orientačný beh ako pomerne nová disciplína si v našom klube  získal  sympatie najmä u rodičov detí 

a v súčasnosti môžeme povedať, že patríme k popredným klubom na Slovensku. 

V tomto nás reprezentuje Turistický Oddiel  Mladých (TOM)  Karpatskí vlci Častá,  ako súčasť KST Častá. V rámci Olympij-

ského festivalu v auguste 2021 v športovom areáli X-bionic v  Šamoríne  naši funkcionári a pretekári  prezentovali  disciplínu 

pre širokú športovú verejnosť z celého Slovenska. 
 

Naše výsledky v skratke. 
  

V celkovom hodnotení  Slovenského pohára - Podhájska, Svit a Oščadnica - sme získali : 

 1. miesto      Matej Dominik                         v kategórii   najmladší žiaci 

 1. miesto      Grétka Dominiková                  v kategórii  najmladšie žiačky 

 1. miesto      Tomáš Dominik                        v kategórii Muži 36 + 

 8. miesto      TOM Karpatskí vlci Častá        z počtu 19 oddielov Slovenska 
 

Na Majstrovstvách SR v Opátke pri Košiciach sme získali: 

 1. miesto       Matej Dominik                        v kategórii  najmladší žiaci 

 1. miesto       Grétka Dominiková                 v kategórii najmladšie žiačky 

 4. miesto       Arnaud Roedlof                       v kategórii mladších žiakov 

 2. miesto       Tomáš Dominik                       v kategórii  Muži 36 + 
 

 Tradície klubu nemôžu byť spomenuté bez lyžovania.  Tieto nám však narušuje niečo horšie ako pandémia – klimatické 

podmienky. Napriek nim aspoň na pár dní vďaka  pánovi Romanovi Šulekovi a jeho  priateľom boli k dispozícii pekné bežecké 

stopy na Červenom Kameni, resp. v okolí  Zochovej chaty. Ďakujeme za spomienky na pekné časy. 
 

 Členovia KST Častá sa angažujú aj vo funkciách. Máme široký počet rozhodcov v TOB, ktorí plnia úlohy aj v atletike. 

V KST Región Malé Karpaty, ktorý má viac ako 700 členov máme dlhoročné zastúpenie vo Výkonnom výbore – hospodárom 

a členkou výboru.  Kvalifikovaný  značkár – člen nášho klubu  každoročne vyznačí približne 20 km  turistických trás v  Malých 

Karpatoch.   
 

 Úprimne vyjadrujem vďaku za spoluprácu pri našej činnosti týmto  inštitúciám a osobám: 

Obec Častá,  Bratislavský samosprávny kraj, SNM – Múzeum Červený Kameň,  Lesy SR – LZ Smolenice, Signatech spol. s r.o. 

Častá,  Maxone  s.r.o. Častá , Vinárstvo PEGAS Častá, Vinárstvo PRETZELMAYER Dubová,  Slovenská ľudová majolika 

Modra. A všetkým nadšeným rodičom našich detí, ich starým rodičom a priateľom! 
 

Marián Porkert 

predseda KST Častá 
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 Dňa 13. 2. 2022 sa v Jizerských horách v meste Bedři-

chov konal 55. ročník bežeckých lyžiarskych pretekov Jizerská 

50-ka, ktorý je zaradený do celosvetovej skupiny pretekov Wo-

rldtour – VISMA SKI CLASSICS a WORLDLOPPET. V hlav-

nej kategórii na 50 kilometrov sa zúčastnilo celkovo 3325 pre-

tekárov z približne tridsiatich krajín sveta a Slovensko repre-

zentovali aj pretekári z Častej. Počasie bolo ideálne – prašan na 

celej trati, mínusová teplota, na štarte bezvetrie - na horizonte 

štandardne prudký vietor, ale inak radosť z krásnych pretekov. 

Jizerská 50-ka je svojím profilom, náročnosťou, ale aj atmosfé-

rou skutočnou lahôdkou pre nadšencov bežkárskeho lyžovania. 

Výsledky (50 km klasicky): Matej Čech v kategórii do 39 ro-

kov skončil na 275. mieste, celkovo na 828 mieste, časom 

3:28:34 hod. Emil Čech v kategórii do 69 rokov obsadil 107. 

priečku, celkovo na 1600. mieste, časom 4:00:46 hod.  

 Celý pobyt sme mali spríjemnený aj ubytovaním na 

fare priamo v centre Liberca,   

55. ČEZ JIZERSKÁ 50  

pokračovanie na strane 10 →  
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kde teraz pôsobí náš rodák, kňaz Leopold Slaninka. 

 

Ing. Emil Čech  

 Pozdravujeme všetkých priateľov športu a zvlášť be-

žeckého lyžovania. 

 Dňa 12. - 13. 3. 2022 sa v športovom areáli Skalka 

nad Kremnicou konali tradičné lyžiarske bežecké preteky - 

Biela stopa. Napriek slabšej zimnej príprave z dôvodu nedos-

tatku snehu sa dvaja pretekári z Častej zúčastnili tejto výz-

namnej lyžiarskej športovej udalosti na Slovensku.  

 Počasie v športovom areáli Skalka ale aj na celej trati 

bolo ideálne – mínusová teplota snehu, celý deň svietilo prí-

jemné jarné slniečko a úplné bezvetrie – skrátka radosť po-

vzbudzovať pretekárov. Náročnejšie to mali pretekári, ktorí sa 

museli vyrovnať s rôznymi snehovými podmienkami  – prašan 

ale aj ľad a hlavne veľa ihličia, šišiek a lístia v jarnej snehovej 

stope, no pre 

v y z r e t ý c h 

borcov to ne-

bol žiadny 

problém, sta-

čilo použiť 

súpažný štýl 

behu a všetko 

b o l o 

v poriadku. 

 Z á -

sadný rozdiel 

medzi Jizer-

skou 50-kou 

a Bielou sto-

pou je v tom, 

že kým na 

Jizerke si ko-

niec pretekov 

u ž i j e t e 

v príjemnom 

zjazde do cie-

ľovej rovinky, 

na Bielej sto-

pe je to presný opak – v závere pretekov vás čaká najnáročnej-

šie stúpanie a okrem úplnej vyčerpanosti si môžete vychutnať 

kŕče na celom tele. Samozrejme, čím sú preteky náročnejšie, 

tým emotívnejšie ich prežívate, zároveň ukladáte do podvedo-

mia a s odstupom času sa s istotou tešíte na ďalší ročník. Malá 

skúsenosť: Tým, ktorí sa nezúčastnili pretekov bolo trochu 

clivo, ale tí, ktorí pretekali a prišli šťastlivo do cieľa, si poveda-

li - na budúci rok vám to ukážeme. 

 Výsledky (30 km klasicky): Emanuel Krchnák 

v kategórii nad 46 rokov obsadil 9. miesto, celkovo 46. miesto, 

časom 2:33:08 hod. Emil Čech v kategórii nad 56 rokov obsa-

dil 16. miesto, celkovo 56. miesto, časom 2:43:44 hod. 

 Pevné zdravie a veľa kilometrov strávených v bielej 

stope a kolieskových lyžiach želajú účastníci a priatelia Bielej 

stopy.  

 

Ing. Emil Čech  

 

 

Fotoreportáž 

 

Z činnosti Kynologického klubu Častá fotoobjektívom Márie 

Polakovičovej. 

 

Na Európskej výstave psov v Budapešti weimaračka Weim-

dream Brixie Bailey z Kynologického klubu Častá s výbor-

ným hodnotením získala v rámci európskej konkurencie 3. 

miesto v kategórii mladých. 

K Y N O L O G I C K Ý  K L U B  Č A S T Á  
B I E L A S T O P A 2 0 2 2 –  S K A L K A N AD  

K R E M N I C O U   

Emanuel Krchnák (vľavo) a Emil Čech 
pokračovanie na strane 11 →  
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 Meno Matej Koník je nadšencom motorkár známe, 

mladý chalan, ktorý už dnes patrí medzi  slovenskú kartringovú 

špičku a nebojí sa zmerať si sily aj s medzinárodnou konkuren-

ciou.  Pretekanie, to nie je len sadnúť si do motokáry, krútiť 

volantom a voziť sa. Potrebujete rýchlo  reagovať na nepredví-

dateľné situácie, strategicky myslieť na priebeh celých prete-

kov,  prispôsobovať taktiku okolnostiam na trati, vytlačiť 

z motokáry, čo sa len dá a v neposlednom  rade poriadnu fyzic-

kú kondíciu. Toto všetko Maťo zvláda a svoj pretekársky um 

ukazuje na  tratiach po celom svete.  

MATEJ KONÍK MÁ ZA SEBOU  

PARÁDNU SEZÓNU 2021  
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 Ak by ste čakali, že Maťa uvidíte len v jednom šam-

pionáte, tak sa veľmi mýlite. Matej jazdí  všetko, čo sa mu do 

kalendára zmestí. Počas sezóny ste ho mohli vidieť jazdiť na 

Majstrovstvách  Slovenska, FIA Karting Academy, na Grand 

Finale Rotax Max Challenge v Bahrajne a keď mu popri tom  

všetkom zostal ešte nejaký čas, tak štartoval aj na pretekoch 

Slovenského Kartingového pohára.  

 Majstrovstvá Slovenska v motokárach mali v sezóne 

2021 na programe päť podujatí. Začali  vo Vysokom Mýte, 

pokračovali na Slovakia Ringu, v rakúskom Brucku, Třinci a 

sezónu zavŕšili  opäť v Slovak Karting Center na Slovakia Rin-

gu. Matej Koník patril medzi favoritov, zvíťazil v 3  z 5 prete-

kov, čím vybojoval titul Majstra Slovenska v triede Rotax Max 

Junior pred jeho  najväčším konkurentom v šampionáte, Šimo-

nom Hegelym. Maťo tak pridal k majstrovským  titulom z ro-

kov 2018 a 2019 aj ten z uplynulej sezóny 2021.  

Okrem pretekov Majstrovstiev Slovenska Maťo zbieral skúse-

nosti aj na medzinárodnom  šampionáte FIA Karting Academy, 

kde súperil s najlepšími motokáristami z celého sveta. Tu  majú 

všetci rovnakú techniku: rám Exprit, motor Vortex a pneumati-

ky MG. Kalendár sa  skladal z pretekov v nemeckom Wacker-

dorfe, talianskej Adrii a švédskom Kristianstade.  Wackerdorf a 

Kristianstad boli pre Mateja nové trate, ale aj tak pravidelne 

bodoval. V silnej celosvetovej konkurencii dokázal držať tem-

po s tými najlepšími .  

pokračovanie na strane 14 →  
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 Odmenou za dosiahnuté výsledky, bol pre Maťa titul 

Majstra Slovenska, ktorý mu zabezpečil pozvánku na Grand 

Finále Rotax Max  Challenege do Bahrajnu. Túto príležitosť 

využil na predstavenie nového dizajnu prilby, ktorá sa  nesie v 

kombinácii modrej a oranžovej tímovej farby, čo sú farby LSR 

racing tímu, za ktorý Matej jazdí a sú na nej zobrazené všetky 

štarty Mateja na svetových finále, ktorých sa Matej zúčastnil 

v Brazílii, Taliansku a Bahrajne. Všetci jazdci jazdili v rovna-

kých podmienkach s motokárami  SODI. Matej ukázal, že sa vo 

svete nestratí a vybojoval fantastické 9. miesto v medzinárod-

nej  konkurencii 72 špičkových jazdcov v triede Junior Max z 

celého sveta.  

 Držíme Maťovi palce a veríme, že nás bude výborný-

mi výsledkami reprezentovať aj počas  sezóny 2022. Mateja 

podporuje aj naša obec Častá. 

Lukáš Koník 

Jarná časť ročníka 2021/2022  

odštartovala 

 

 V prvom rade sme šťastní, že 

po takmer dvoch rokoch môžu naše 

mužstvá opäť bez obmedzení trénovať. 

Dňa 14. marca 2022 sa stal zázrak! Pan-

demické opatrenia sa uvoľnili. Je to neskutočné, ale je to tak... 

Začíname tou najsmutnejšou správou z kuchyne nášho klubu. 

V minulom čísle sme vás informovali, že máme obrovský prob-

lém v mužstve Starší žiaci U-15 a ten sa, bohužiaľ, naplnil. 

Pred jarnou časťou sme boli nútení odhlásiť toto mužstvo zo 

súťaže, keďže niektorí chlapci odišli na hosťovanie do 30. 6. 

2022 do susednej obce Dubová a nemali sme dostatočný počet 

chlapcov, aby pokračovali. Odišli väčšinou mladší chlapci, 

ktorí ešte môžu hrať v mladšej kategórii a nechceli hrať proti 

starším chlapcom. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie a podľa 

toho budeme postupovať. Ak by sa nám toto mužstvo nepodari-

lo poskladať a chlapci by mali záujem hrať futbal, ponúkneme 

im možnosť hosťovania v iných kluboch, týka sa to hlavne 

starších chlapcov, ktorí už nemôžu nastupovať v kategórii U-

13. 

 Podľa veku chlapcov a počtu, ktorý sa nám rysuje, to 

vyzerá, že do novej sezóny 2022/23 prihlásime do súťaží  muž-

stvá PRÍPRAVKA U-9,U-11,                                                                                  

F C  S L O V A N  Č A S T Á  
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mladší žiaci U-13 a, samozrejme, A-mužstvo! 

 V mužstvách PRÍPRAVKY U-9 a U-11 je situácia 

zatiaľ stabilizovaná a tieto mužstvá budú pokračovať v jarnej 

časti vo svojich súťažiach. Chlapci trénovali pod vedením svo-

jich trénerov v zime na umelej tráve alebo v telocvični 

a v pondelok 14. marca mohli už konečne trénovať na prírodnej 

tráve na našom ihrisku. Veríme, že chlapci sa budú tešiť na 

svoje zápasy, budú mať radosť z futbalu, budú dosahovať dob-

ré výsledky a hlavne budú zdraví.                                                                                                                           

 A-mužstvo začalo prípravu na jarnú časť sezóny 2. 

februára  pod vedením nového trénera Jozefa Kováča. Je to 

mladý a veľmi perspektívny tréner a dúfame, že svojimi skúse-

nosťami nadviaže na prácu predošlého trénera a samozrejme 

ešte naše mužstvo posunie vpred. Chlapci trénovali poctivo 

a všetci veríme, že sa to odzrkadlí v samotných zápasoch a aj 

výsledkoch. 

 V prípravných zápasoch chalani ťahali za kratší ko-

niec, no podstatné budú výsledky v súťaži. Prehľad príprav-

ných zápasov počas zimnej prípravy:  
 SV. JUR /4.liga/ - ČASTÁ            2:1 

 VAJNORY /4.liga/ - ČASTÁ        4:3 

 ZOHOR /6.liga/ - ČASTÁ             4:4 

 PŠC PEZINOK /3.liga/ - ČASTÁ 3:0 

 ŠK IGRAM /5.liga/ - ČASTÁ       4:2 

 Počas zimnej prestávky sme naše A-mužstvo posilnili. 

Mužstvo FK CINEMAX DOĽANY končia a nebudú pokračo-

vať v súťaži, a preto naše mužstvo posilnili bratia Matúš 

a Šimon Vrbinkovičovci a tiež Jakub Tichý. 

 Matúš a Šimon už 

v Častej pôsobili od žiackej 

kategórie a zažili tu mnoho 

futbalových úspechov a Jakub 

Tichý je veľmi kvalitný hráč 

a veríme, že zapadne do muž-

stva a bude posilou pre náš 

tím. 

 Situácia s mužstvom 

FK CINEMAX DOĽANY nás 

veľmi mrzí, prichádzame 

o veľké derby zápasy, ale taký 

je život. V dnešnej dobe je 

umenie robiť futbal na dedi-

nách, všetci robia  len to naj-

lepšie, aby to fungovalo. Veríme, že v Doľanoch sa postupne 

dostanú z problémov a opäť postavia svoje mužstvo do súťaže. 

 Chceme našich fanúšikov informovať, že náš klub 

neuspel v projekte Slovenského futbalového zväzu EURÁ 

z EURA. Išlo o projekt dobudovania amatérskej futbalovej 

infraštruktúry na podporu futbalových klubov. Projekt sme 

smerovali v prvom rade na dobudovanie osvetlenia futbalového 

ihriska. Podľa získaných peňazí sme chceli vymeniť hráčske 

striedačky a vybudovať a zmodernizovať areál futbalového 

ihriska. Snažíme sa robiť, čo môžeme a čo je v našich silách, 

aby sme čo najlepšie reprezentovali našu obec a aby sme boli 

úspešní. Skúsime to opäť v inom projekte a snáď budeme 

úspešnejší. 

 Opäť vás chceme informovať, že náš klub bude osla-

vovať tento rok  90. výročie založenia. Bude to 23. júla 2022 

na našom štadióne. O programe vás budeme priebežne  infor-

movať. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať skvelú akciu 

a budeme všetci spokojní. 

 V mene futbalového klubu prajeme všetkým pevné 

zdravie, Našim mužstvám v súťažiach veľa radosti z futbalu, 

veľa vynikajúcich výsledkov a na všetkých vás sa tešíme na 

našich spoločných futbalových zápasoch!  

Ivan Ružek,  

predseda FC SLOVAN ČASTÁ 

 

Trojbojári bilancovali uplynulú sezónu 

pokračovanie na strane 16 →  
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 Rok 2021 je už síce históriou, ale aj tak sme 

sa k výsledkom dosiahnutým v tomto roku vrátili. 

Stalo sa to 12. 3. 2022 po uvoľnení opatrení. Tento 

rok výrazne skromne ale dôstojne sme si ako hostia 

pána starostu Dubovej Ľudovíta Ružičku prpomenuli 

v priestoroch dubovského štadióna minuloročné ús-

pechy. Každý z nás zažíva už dva roky veci pre nás 

nevídané. Ak sa zhoršuje hospodárska situácia a na-

stávajú problémy so zákazom kontaktu medzi ľuď-

mi, pre šport je to priam likvidačné. Výsledky za rok 

2021 vznikali v  

komplikáciách za značných obetí.  

 V kategórii dorastencov bol na treťom mieste 

vyhodnotený majster SR a reprezentant SR s dvomi 

bronzovými medailami z ME Dominik Held. Druhý 

v poradí majster SR bol talentovaný Juraj Kovačič a 

na prvej priečke najsilnejší slovenský dorastenec, 

majster SR a strieborný z ME Samo Molnár. Ako 

tretí medzi juniormi bol ocenený majster SR, sloven-

ský rekordér Adam Sudra. O prvú priečku sa delia  

pokračovanie na strane 18 →  
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majstri SR Kristián Filip Jakubec a Jaro Halač. Kris-

tián Filip zažiaril ako reprezentant SR skvelými 

bronzami z ME a striebrom z MS. Jaro ako sloven-

ský rekordér a najsilnejší slovenský junior. Kategó-

ria žien bola tiež nabitá hviezdami trojboja. Tretiu 

priečku premiérovo obsadila majsterka SR a rekor-

dérka Lucia Lebocová. Druhá najsilnejšia bola naj-

silnejšia dorastenka SR a veľmi úspešná reprezen-

tantka SR Olívia Lapšanská. Je to slovenská rekor-

dérka, priniesla veľa medailí z MSR a strieborných 

medailí z ME a MS. Najsilnejšou Slovenkou a aj 

najvyššie ocenenou sa stala šampiónka, reprezen-

tantka a rekordérka SR Ľubica Polkorábová. Jej 

bronz z MS v tlaku patrí medzi historické úspechy aj 

v rámci SR. Tretie miesto medzi mužmi ovládol svo-

jimi úspechmi Martin Havarik. Druhá priečka patrí 

ďalšiemu nášmu bombardérovi Samovi Lederleitne-

rovi, majstrovi SR, ktorý sa svojim veľkým výko-

nom 950 kg zaradil na historické piate miesto silá-

kov na Slovensku v 50-ročnej histórii trojboja na 

Slovensku. Prvú priečku obhájil majster SR a repre-

zentant SR Kristián Slíž. Kristián podobne ako Ľubi-

ca priniesol historický úspech pre SR v podobe bron-

zov v mužskej kategórii z ME. 

 Výpočet sezóny 2021 obsahuje 115 medailí, 

z toho rekordných 

38 titulov SR a 33 

národných rekor-

dov. V krátkosti 

sme si pripome-

nuli aj 30. výročie 

založenia klubu. 

Cestu, ktorou 

klub prešiel až do 

dnešných dní ma-

puje práve vydaná 

publikácia "Naše 

míľniky" , ktorá 

bola na tomto vy-

darenom podujatí 

predstavená. 

 

Pavol Kovalčík, 

predseda klubu    

pokračovanie na strane 19 →  



Ročník XIV, číslo 1/2022 

 

Strana 19 

  

 

Slovenské národné múzeum - Múzeum Červe-

ný Kameň v Častej odsudzuje jednostranný, 

ničím neodôvodnený a neospravedlniteľný akt 

vojenskej agresie Ruskej federácie proti Ukraji-

ne. Rusko prekročilo červenú čiaru. 

 Nielen prítomnosť, ale aj história stoja 

na strane spravodlivosti. 

 Vyvesením ukrajinskej zástavy sa sym-

bolicky stavia na podporu obyvateľov Ukraji-

ny. SNM je s Ukrajinou. 

 

SNM-MČK 

UKRAJINSKÁ VLAJKA NA HRADE  

ČERVENÝ KAMEŇ 

Pavol Kovalčík dostal čestné občianstvo  

obce Dubová  

 

 Silový trojboj v Častej aj napriek všetkým 

ťažkostiam v roku 2021 dosiahol vynikajúce výsled-

ky. A preto sme zorganizovali dňa 12. 3. 2022 

v priestoroch futbalového štadióna obce Dubová ak-

ciu Športového klubu SPC Častá s názvom Športo-

vec roka 2021, kde sme oceňovali našich najlepších 

športovcov. Ocenenia a uznania sa dostalo aj nášmu 

trénerovi. Obecné zastupiteľstvo Obce Dubová ude-

lilo v zmysle Štatútu obce ČESTNÉ OBČIANSTVO 

OBCE DUBOVÁ, Pavlovi Kovalčíkovi, za to že sa 

významným spôsobom zaslúžil o rozvoj športu na 

regionálnej a celoslovenskej úrovni a tým aj športo-

vcov z obce Dubová. Titul mu odovzdal starosta ob-

ce, pán Ľudovít Ružička. 

 V mene všetkých členov klubu gratulujeme. 

 

ŠK SPC Častá  

https://www.facebook.com/slovenske.narodne.muzeum/?__cft__%5b0%5d=AZXpJ3KVYdbwliW-61EsH1SBG-TaaqYSG46uyK4JjYapZrjuGgjvkv3Y4b9Iqm7Tj0FUvIdPbnyY6AQCQjsNUy0o48O-zahwl7uOf8Epa8EVjFCrHqbDEdDG7kVFJxw-A4qUi13LcpCgcOWc5zWXemOs&__tn__=kK-R


 Výstava Slovenského národného múzea – Múzea 

Červený Kameň s názvom Pálffyovci z Červeného Kameňa a 

Mária Terézia je ďalšou z radu výstav múzeí SNM, ktoré 

predstavuje vo svojej sídelnej budove v Bratislave. Rovnako 

ako u predošlých výstav špecializovaných múzeí SNM nejde 

ani teraz o všeobecnú profilovú prezentáciu múzea a jeho 

zbierok, ale o tematicky špecifickú výstavu. 

 

 Sídlo SNM – Múzea Červený Kameň, hrad Červený 

Kameň, bolo od konca 16. storočia až do roku 1945 rodovým 

sídlom šľachtického rodu Pálffyovcov. Zbierkový fond, ktorý 

tu následne vznikol, tvorí široké spektrum zbierkových 

predmetov z oblasti histórie, umeleckého remesla a výtvarného 

umenia rôznorodej proveniencie a datovania. Zvolená téma 

prezentuje prostredníctvom zbierkových predmetov konkrétny 

výsek z dejín hradu i rodu, s ktorým je toto šľachtické sídlo 

späté. Zachované predmety sú však len zlomkami z bohatej 

histórie rodu. Kvôli umocneniu reprezentatívneho charakteru 

výstavy je téma zasadená do širšieho historického kontextu a 

ilustruje previazanosť Pálffyovcov s panovníckym dvorom v 

období vládnutia Márie Terézie. 

 

 Výstava pozostáva z viacerých tém, ktoré približujú 

konkrétnych členov rodu Pálffy, hrad Červený Kameň a 

panstvo v tomto období. V 18. storočí, ktoré znamenalo novú 

éru v dejinách Habsburskej monarchie, boli Pálffyovci 

aktívnou súčasťou politického diania. Dominanty výstavy – 

portréty príslušníkov vládnucej dynastie a ich súčasníkov z 

rodu Pálffy, dobre ilustrujú spoločenský status rodu v tomto 

období ale aj výsledky snahy o naklonenie uhorskej šľachty na 

stranu panovníckeho dvora. Po dvoch bratoch, palatínoch 

Mikulášovi (1657 – 1732) a Jánovi (1663 – 1751), je ústrednou 

postavou výstavy Mikulášov vnuk Rudolf Pálffy (1719 – 

1768), ktorý pokračoval v tradícii previazania rodu s 

viedenským dvorom. Jeho život bol však výrazne spätý s 

panstvom a hradom Červený Kameň. Okrem úprav samotného 

objektu to dobre dokladá viacero artefaktov z jeho rozsiahlej 

zbierky starožitností a kuriozít, ale i fragmenty knižnice či 

stolovacích súprav. 

 

 Na výstave sú prezentované maľby a grafiky 

popredných dobových portrétnych majstrov a ich dielní 

(Johann Gottfried Auerbach, Rosalba Carriera, Johann 

Gottfried Haid, Martin van Meytens, Jakub Schmutzer), viaceré 

doposiaľ nevystavované predmety z kabinetu starožitností 

Rudolfa Pálffyho, ukážky fajansy z holíčskej cisársko-

kráľovskej manufaktúry, unikátna veľkorozmerná mapa časti 

Malých Karpát v blízkosti Červeného Kameňa, mortuárium 

Márie Terézie z pozostalosti viedenského arcibiskupa Krištofa 

Migazziho, zakázaný spis „slovenského Sokrata" Adama 

Františka Kollára o vzťahu panovníckej moci k cirkvi a k 

šľachte z knižnice Rudolfa Pálffyho a mnohé ďalšie predmety 

zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň. 

 

 Výstavu pripravil aj autorský tím kurátorov SNM – 

Múzea Červený Kameň v zložení Mgr. Ivana Janáčková a Mgr. 

Jozef Tihányi. 

SNM  
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