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 V stredu 18. mája 2022 bola do tzv. 

ostrej prevádzky spustená verejná obecná WiFi 

sieť, ktorá bude pre užívateľov siete na vyhrade-

ných miestach v obci bezplatná. Názov pre uží-

vateľov je WiFi4EU. Vybudovanie verejnej 

obecnej WiFi siete bolo financované z peňazí 

Európskej únie / Európskej komisie so sídlom 

v Bruseli. Peňažný grant Európskej komisie bol 

pridelený vo výške 15 000 EUR a táto suma 

slúžila na vybudovanie technickej infraštruktúry 

WiFi siete na vybraných miestach v obci.  

 Firma, ktorá montáž technických zaria-

dení WiFi siete v obci zabezpečovala, bola vy-

braná z vykonaného verejného obstarávania ako 

víťaz verejného obstarávania. Obec Častá ako 

úspešný uchádzač o grant / finančnú dotáciu od 

Európskej komisie musela splniť všetky pod-

mienky výzvy. Pri komunikácii s kontaktnými 

p r a c o v n í k m i 

Európskej komi-

sie mi bol veľmi 

nápomocný pán 

Andrej Dobrovič, 

ktorý pre obec 

z a b e z p e č o v a l 

p r i e b e ž n é 

a následne aj 

záverečné vyplňovanie predpísaných 

a požadovaných formulárov Európskej komisie.   

 Po spustení WiFi siete v obci v tzv. 

skúšobnom režime vykonávali spomínaný pán 

Andrej Dobrovič a starosta obce Robert Lederle-

itner testovanie funkčnosti zriadenej WiFi siete. 

Jednou z podmienok Európskej komisie bolo, 

aby body pripojenia boli v minimálnom počte 

11 pripájacích bodov. Deväť bodov muselo byť 

externých na verejných priestranstvách 

a minimálne dva v interiéroch vo verejných bu-

dovách. Dva vnútorné pripájacie body boli zria-

dené v budove Obecného úradu Častá – jedno 

miesto je v zasadačke na 1. poschodí a druhé 

miesto je v miestnosti Mikroregiónu Červený 

Kameň na prízemí budovy, kde sídli aj Miestna 

akčná skupina (MAS) – OZ Malokarpatský re-

gión a samotný Mikroregión Červený Kameň. 

Deväť externých pripájacích bodov bolo zriade-

ných okolo budovy Obecného úradu Častá, na 

obecnej budove Potraviny Vavrinčíková / Ob-

čianske združenie Schatmansdorf, na streche 

budovy Základnej školy Častá, okolo budovy 

zdravotného strediska, okolo budovy na námes-

tí, v ktorej sídli pizzeria Dedinka a nakoniec 

v areáli futbalového ihriska – v priestore krytej 

tribúny  a smerom k hracej ploche, kde budú 

môcť WiFi signál využívať návštevníci hromad-

ných športových, ale aj spoločenských podujatí.  

 Ako som spomínal vyššie v článku, 

peňažný grant Európskej komisie bol pridelený 

vo výške 15 000 EUR a tento slúžil iba na vybu-

dovanie samotnej technickej infraštruktúry WiFi 

siete v obci. Obec Častá nemusela tento projekt 

spolufinancovať ani jedným eurom.  Prevádzko-

vé náklady podľa vyhlásenej výzvy si úspešné 

mestá a obce na Slovensku, ku ktorým patrí od-

teraz aj Častá, 

budú hradiť pre-

vádzkové nákla-

dy zo svojich 

peňazí. Ide naj-

mä o pripojenie 

na internet, aby 

sieť mohla byť 

funkčná. Toto 

bolo zrealizované na streche budovy Základnej 

školy Častá. Počas doby udržateľnosti projektu, 

t.j. po dobu piatich rokov, bude spoločnosť  Ra-

dioLAN zabezpečovať požadované internetové 

pripojenie. Zmlvy  predmetnému úspešnému 

projektu WiFi4EU boli zverejnené na portáli 

Centrálneho registra zmlúv Slovenskej republi-

ky. Uvedený projekt bol aj súčasťou programu 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej.  

 Neostáva mi nič iné, iba užívateľom 

bezplatnej verejnej WiFi siete v našej obci Častá 

zaželať užívateľsky príjemné používanie tejto 

technickej vymoženosti našej doby.      

 

Veľa zdravia, pekné cestovateľské zážitky 

a príjemné prežitie leta 2022 vám praje 

  

Robert Lederleitner  
starosta        

VEREJNÁ WIFI SIEŤ V ČASTEJ SPUSTENÁ 
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Uznesenie č. 1-II/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 
1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: František Kašický  a 

Ľubica Opálková, 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

Jozef Dukát  a Martin Turay, 3) berie na vedomie určenie za-

pisovateľa zápisnice: Peter Tatranský.  

    

Uznesenie č. 2-II/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 
schvaľuje program rokovania II. riadneho verejného zasadnu-

tia OZ v roku 2022 v upravenom znení, predkladateľom ktoré-

ho je poslanec Obecného zastupiteľstva v Častej Martin Turay.  

     

Uznesenie č. 3-II/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  : 1) berie na vedomie informáciu poslanca Martina Turaya 

- Rekonštrukcia komunikácie v Častej - ulica Fándlyho,  2) 

poveruje Obecný úrad Častá, stavebnú a finančnú komisiu 

prerokovaním uvedeného návrhu za účelom alokácie finanč-

ných prostriedkov na realizáciu. 

    

Uznesenie č. 4-II/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  
schvaľuje predĺženie platnosti Programu hospodárskeho roz-

voja a sociálneho rozvoja obce Častá na obdobie rokov 2014-

2022 do 31.12.2023.  

  

Uznesenie č. 5-II/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej  

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

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje:     

1) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu 

„Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou“ reali-

zovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry mater-

ských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy: IROP-PO2-

SC221-2022-94, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce Častá a platným programom rozvoja obce Častá,  

2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci,    3) zabezpečenie finančných prostried-

kov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 87 

209,74 EUR.  

Uznesenie č. 1-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

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

ký a Peter Tatranský, 2) určuje overovateľov zápisnice v zlože-

ní: Ľubica Opálková  a Ivan Ružek, 3) berie na vedomie urče-

nie zapisovateľa zápisnice: Jozef Jakuš. 

   

Uznesenie č. 2-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje program rokovania III. riadneho verejného za-

sadnutia OZ v roku 2022 s predloženými zmenami.    

 

Uznesenie č. 3-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  berie na vedomie verejné vypočutie prítomných osôb.  

 

Uznesenie č. 4-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej: 1) konštatuje, že hlavný kontrolór predložil Obecnému 

zastupiteľstvu v Častej stanovisko k záverečnému účtu obce 

Častá za rok 2021 pred jeho prerokovaním a schválením v 

obecnom zastupiteľstve, 2) berie na vedomie stanovisko hlav-

ného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021.  

 

Uznesenie č. 5-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej: 1) schvaľuje celoročné hospodárenie bez výhrad, 2) 

schvaľuje vyhodnotenie programového rozpočtu, 3) schvaľuje 

prebytok rozpočtu v sume 111 842,13 EUR odviesť do Re-

zervného fondu.  

 

Uznesenie č. 6-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

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

vanie obecného zastupiteľstva správy o vykonaných kontrolách 

v súlade s plánom kontrolnej činnosti:   

a)   Správu o výsledku základnej finančnej kontroly inven-

tarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v Správe 

Základnej školy s materskou školou v Častej,  

b)   Správu o výsledku finančnej kontroly - Kontrola ná-

jomných zmlúv nebytových priestorov a implementá-

cie koeficientu inflácie do predpisu nájomného. 

2) berie na vedomie  

     a)    Správu o výsledku základnej finančnej kontroly inven-

tarizácie majetku obce, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v Správe 

Základnej školy s materskou školou v Častej, 

b)   Správu o výsledku finančnej kontroly - Kontrola ná-

jomných zmlúv nebytových priestorov a implementá-

cie koeficientu inflácie do predpisu nájomného.  

3) ukladá obecnému úradu zabezpečiť vykonávanie valorizácie 

nájomného v súlade s VZN číslo 4/2008 o určení nájomného 

za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce v 

platnom znení.  

 

Uznesenie č. 7-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej  berie na vedomie informácie o príprave realizácie budúce-

ho zberného dvora.  

 

Uznesenie č. 8-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje: 
1) zabezpečenie realizácie projektu WiFi4EU - vybudovanie 

verejnej WiFi siete v obci v   

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,  

2) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených vý 

davkov z rozpočtu obce,   

3)  zmluvu o pripojení číslo 2220001685 medzi Obcou Častá        

     a spoločnosťou RadioLAN, spol. s r.o. so sídlom Záhradníc-

ka 151, 821 08 Bratislava na službu Internet 50/5.  

 

Uznesenie č. 9-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje: na priamy predaj časti pozemku v obci Častá, k. 

ú. Častá, parcela č. 2414/3 (67 m2), Pozemok 1  – kaplnka, o 

výmere  67 m2, vedený na LV č. 1839 vo vlastníctve Obce Čas-

tá za jednotkovú cenu 11,49 EUR/m2, tzn. celkovú cenu 769,83 

EUR, stanovenú na základe znaleckého posudku nadobúdateľo-

vi – žiadateľovi: Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Častá, An-

dreja Hlinku 1, 900 89 Častá, IČO: 34014977, na priamy predaj 

časti pozemku v obci Častá,  
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k. ú. Častá, parcela č. 671/15 (179 m2), Pozemok 2 – kostol, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere  179 m2, vedený na LV 

č. 2118  vo vlastníctve Obce Častá za jednotkovú cenu 15,43 

EUR/m2, tzn. celkovú cenu 2 761,97      EUR, stanovenú na 

základe znaleckého posudku nadobúdateľovi – žiadateľovi: 

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Častá, Andreja Hlinku 1, 900 

89 Častá, IČO: 34014977.  

  

Uznesenie č. 10-III/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej schvaľuje zámenu pozemku v obci Častá, k. ú. Častá, par-

cela č. 18/35 (47 m2), Pozemok 1 – zastavaná plocha  47 m2, 

vedený na LV č. 1839 vo vlastníctve Obce Častá za  pozemky 

Pozemok 2 - zastavaná plocha, na ktorej je postavená nebytová 

budova, parc. č. 14/6 (7 m2) a Pozemok 3 -  zastavaná plo-

cha dvor, parc. č. 14/7 (40 m2), vedené na LV č. 2526 vo vlast-

níctve Ing. Pavel Soukup, všetky tri pozemky vyhotovené pod-

ľa GP č. 121/2022 zo dňa 29.3.2022, autor Ing. A. Hoffmann, 

úradne overený na Katastri v Pezinku dňa 19.4.2022 pod čís-

lom G1: 257/2022, úradne overila Ing. Iveta Jankovičová.    

 

Vyhotovil:  Mgr. Robert Lederleitner  

                    starosta obce Častá   

                    jún 2022  
 

 V stredu 4. mája 2022 navštívil predseda Bratislavské-

ho samosprávneho kraja (BSK) p. Juraj Droba náš červenoka-

menský región, konkrétne obce  Častá a Budmerice. Sprievod 

mu robili ďalší pracovníci BSK. Najprv sme ho privítali 

v Základnej škole Častá, kde sme mali u pani riaditeľky A. 

Cíferskej krátke stretnutie ohľadom rozširovania kapacít ZŠ 

Častá. Projekt rozšírenia kapacity ZŠ je totiž financovaný pro-

stredníctvom BSK. Samotný nenávratný finančný príspevok 

(NFP) vo výške cca. 2 500 000 EUR našej obci poskytlo Minis-

terstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slo-

venskej republiky. Spoluúčasť obce bude vo výške 5 % 

z celkovej ceny.  

  

Prišli  na svet:   
Jozef Šimon  Kišš  

Pavol   Krasňanský  

Oliver  Koník  

Zoja   Novomeská  

Michael  Vladymirec 
 

Zosobášili  sa:   
Jozef Stolárik  Renata Pribulová  

Róbert Kusý   Katarína Hajdáková  
  

Navždy nás opustili:   
Ľudmila   Oravcová  

Mária    Havlasová  

Dušan   Halás  

Karol   Mráz  

Ľudovít   Neshoda 

Emilia  Púryová  
  

Blahoželáme jubilantom:   
60-roční   

Štefan   Polčic  

Lýdia    Branišová  

František   Šebora  

Oľga    Šuteríková  

Zuzana  Vrábelová  

Marta   Lukačovičová  

František   Pluhár  
 

65-roční   

Darina  Lindtnerová  

Mária    Šuleková  

Juraj   Škrabák  

Ľubomíra   Wilflingová  

Ondrej  Hanuska 

Antonín   Krajčovič  

Marta   Kuricová  
  

70-roční   

Terézia   Dubanová  

Anna   Kopčíková  

Ján    Belák  

Adela   Nitschneiderová  

Mária    Babušková  

Gabriela   Kovačiková  
 

    75-roční  

Vojtech  Drozda 

Ján    Púčik  

Emília   Mičková  

Mária    Štajgerová  

Milan   Gáži  

Fabiola  Pribulová  

Mária    Stipulová  
  

80-roční   

Ján    Kadlec 

Rudolf  Pribul 

Tibor   Neshoda 
  

85-ročný   

Ivan   Jablonovský  
  

90-ročná   

Hedviga  Heldová 

NÁVŠTEVA PREDSEDU  

BRATISLAVSKÉHO  

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

V ČASTEJ  
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 Po prehliadke stavby v areáli ZŠ Častá sa sprievod 

predsedu BSK presunul na Zámockú ul., kde bratislavská župa 

postavila zariadenie centra sociálnej starostlivosti (CSS) pre 

klientov terajšieho CSS Merema. Po prehliadke nového zaria-

denia na Zámockej ul. odišiel predseda BSK na návštevu obce 

Budmerice, kde absolvoval spoločný obed so starostkami 

a starostami nášho regiónu.  

Robert Lederleitner  
starosta          
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 Pokračujeme v deinštitucionaliázcii, čo znamená, že 

veľké neosobné zariadenia sociálnych služieb postupne nahrá-

dzame menšími rodinného typu. Veľkokapacitné zariadenie 

bude nahradené novopostavenými dvojdomami v Častej 

a Dubovej, debarierizovaným rodinným domom v Modre 

a zrekonštruovanými priestormi v Modre-Kráľovej. Pozitívne 

sa tým ovplyvní život viac ako 50 klientov prostredníc-

tvom pobytovej starostlivosti. 

 Pre župný Domov sociálnych služieb Merema sme 

vďaka financiám z IROP-u postavili štýlový dvojdom v Častej. 

Je to vzorový projekt nielen v rámci prechodu na komunitné 

sociálne služby, ale vďaka vhodne zvolenej architektúre zapadá 

do historickej časti obce a zvýrazní jej vinárske dedičstvo. Je 

bezbariérový, nízkoenergetický, nájdete v ňom prvky tienenia, 

ale aj svetlíky v strope privádzajúce do interiéru denné svetlo či 

solárne kolektory. „Klienti budú mať viac súkromia, podnetov 

a kus prírody na dosah. Verím, že už toto leto vás pozveme na 

jeho otváranie a na celoročný pobyt ho sprístupníme 12 klien-

tom,“ dopĺňa predseda BSK Juraj Droba. 

 

ah 

zdroj a foto: BSK  

 

 Vyrovnaný rozpočet je veľmi dôležitý aspekt úspešnej 

činnosti každej obce, vrátane Častej. Na tvorbu rozpočtu má 

vplyv činnosť samotnej obce, starostu, poslancov, komisií, 

kontrolóra, účtovníka, ako aj odborných útvarov.  Avšak v sú-

časnosti, viac ako doteraz veľmi tento proces ovplyvňujú von-

kajšie faktory. Aktuálne je to problematika enormného nárastu 

cien energií elektrickej energie a plynu, vrátane pohonných 

hmôt, čo sa premieta do činnosti nás všetkých – domácností, 

firiem, organizácií. Ďalej sú to nestabilné, ale hlavné astrono-

micky sa zvyšujúce sa ceny stavebných materiálov. Tie, samo-

zrejme, vstupujú do vysúťažených investičných projektov a 

ohrozujú ich praktickú realizáciu, uskutočniteľnosť a dokonče-

nie. Zvyšuje sa tlak na ďalšie dodatky zmlúv a navyšovanie 

cien projektov a stavebných prác. A potom je tu inflácia, ktorá 

pri súčasnom percentuálnom vyčíslení a negatívnej predikcii,  

znamená znižovanie hodnoty peňazí, ktoré majú obce na re-

zervných účtoch. No a v neposlednom rade sú to snahy ohľad-

ne zníženia podielových daní pre obce, ktoré podľa predbež-

ných odhadov budú mať veľmi negatívne dopady na rozpočty 

obcí, ich financovanie a znamenalo by to prakticky obmedzenie 

ich základných úloh a funkcií. Takzvané podielové dane, teda 

výnosy z daní z príjmu fyzických osôb, patria ku kľúčovým 

príjmom samospráv. Obce získavajú z výnosu 70 % a vyššie 

územné celky 30 %. Len napríklad v obci Častá to predstavuje 

príjem  v  rozpočte zhruba necelý  1 milión euro. Takže mate-

matika je ľahká. Napríklad pri 10-percentnom výpadku to bude 

predstavovať  mínus zhruba 100-tisíc euro, ale  pri 30-40-

percentnom  sa to vyšplhá až do 400-tisíc euro.  V nasledujú-

com období bude preto veľmi potrebné dôsledne zvažovať 

všetky vplyvy na tvorbu obecného rozpočtu, či už vnútorných, 

či vonkajších, definovať financovanie priorít v obci s určitou 

rozpočtovou  rezervou, ktoré pri zabezpečení samosprávnych 

funkcií musí obec zabezpečiť a potom neústavne hľadanie mi-

morozpočtových zdrojov v oblasti rôznych národných a medzi-

národných fondov a grantov. 

 

PhDr. Mgr. František Kašický, MBA, LL.M. 
poslanec obecného zastupiteľstva  

 

 Častiansky umelecký drotár Ladislav Kunetka bol 

jeden z vystavujúcich umelcov na Národnej výstave umenia 

handicapovaných umelcov SR, ktorú na Ministerstve zahra-

ničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky v 

Bratislave otvorila 1. 6. 2022 štátna tajomníčka Ing. Ingrid 

Brocková, CSc.  

 Ide o tretiu výstavu handicapovaných umelcov orga-

nizovanú Slovenskou agentúrou na podporu zdravotne postih-

nutých občanov v priestoroch MZVEZ SR, vďaka ktorej mož-

no nahliadnuť do sveta talentovaných ľudí, ktorí čelia vážnym 

životným prekážkam a ťažkostiam. Prítomní boli viacerí sa-

motní umelci a tiež Arpád Beník, predseda Slovenskej agen-

túry na podporu zdravotne postihnutých, ktorá dlhé roky pod-

poruje talentovaných umelcov a vytvára im priestor na pre-

zentáciu ich tvorby.  
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NÁZOR POSLANCA…  

DOPADY NA ROZPOČET  

PRSTEŇ PRE ŠTÁTNU TAJOMNÍČKU  

Z ČASTEJ  



Umelcov na výstave sprevádzala z Častej pani Gabika 

Wilflingová. Prstene od častianskeho majstra potešili via-

ceré dámy. Vystavené diela dokazujú silu umelcov pode-

liť sa s nami o ich bohatý vnútorný život, byť kreatívni a 

pretaviť umelecké cítenie do plnohodnotných diel, ktoré 

zaujmú ako svojou myšlienkou, tak aj stvárnením. 

 

ah 

zdroj a foto: FB Ingrid Brocková 

 

Štvrťrok očami hasičov 
 

1. máj 

Tento rok sa náš hasičský zbor ujal tradície sta-

vania mája. V spolupráci s FC Slovan Častá sme 

pre vás pripravili podujatie, na ktorom ste mali 

možnosť sledovať stavanie mája. Nepotrebovali sme na to ani 

žeriav. Spoľahli sme sa na naše sily a uctili si tak tradíciu kla-

sického stavania. 
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Sv. Florián 

 Bratia hasiči si v mesiaci máj pripomínali významný 

deň. Deň sv. Floriána, nášho patróna. Ďakujeme mu za jeho 

pomoc a ochranu pri nebezpečných požiaroch a ďalších iných 

ohrozeniach, ktorým čelia všetci hasiči. Preto sme mu aj touto 

cestou vzdali hold a poprosili sme ho, aby sa o nás aj naďalej 

staral. Naši členovia aj tento rok priniesli k jeho soche pamätný 

veniec.  

Dvojitý zásah 21. 5. 22 

 Za posledné 3 mesiace náš zbor zasahoval celkovo 3-

krát. Prvý zásah sa odohral na parkovisku pri hrade Červený 

Kameň, kde horelo osobné vozidlo. Pri tomto zásahu zasahova-

li  aj jednotky HaZZ PK a príslušníci policajného zboru. Pri 

tomto zásahu neutŕžil nikto zranenie. Nasledovné dva zásahy sa 

odohrali v rovnaký deň 21. 5. Prvé družstvo vyrazilo na Vápen-

né za účelom uhasiť požiar. Na tomto mieste zasahovali aj prí-

slušníci OZ HaZZ PK. Išlo o horiaci strom, do ktorého trafil 

blesk. Na mieste zasahovala naša Tatra a traktor rodiny Kurico-

vých. Príslušníkov DHZ zdržovali neľahké podmienky prístu-

pu. Požiar sa podarilo uhasiť. 

 Náš druhý zásahový tím vyrazil na miesto za Zocho-

vou chatou, kde zavalilo pracovníka počas výkopových prác. 

Na mieste, už zasahovali hasiči z Pezinka ale aj zdravotníci. 

Naši príslušníci im dopomohli  zavalenú osobu vytiahnuť von a 

preniesť na rovinu v blízkosti. Po niekoľkých minútach inten-

zívneho snaženia sa oživiť pacienta, bolo konštatované jeho 

úmrtie. Nie vždy sú naše zásahy a operácie o požiaroch. 

V podobných situáciách nedokáže už pomôcť nik. Táto zložitá 

situácia sa nedotkla iba prítomných robotníkov či záchranárov, 

ale rovnako aj nás členov DHZ. Straty na životoch sú vždy 

prehrou a zármutkom. Nie vždy je teda naša práca iba o úspe-

choch. Touto cestou chceme, ako DHZ Častá, vyjadriť úprimnú 

sústrasť všetkým pozostalým, aj keď sme obeť nepoznali. 

 

Deň u hasičov - taktické cvičenie a ukážky činnosti hasičov  
 Dňa 28. 5. 2022 sme v našej obci Častá usporiadali 

taktické cvičenie, zamerané na  likvidáciu požiaru a evakuáciu 

osôb zo Základnej a materskej školy Častá, na Ulici Na vŕšku 

s nasadením jednotiek hasičského a záchranného zboru 

a dobrovoľných hasičských zborov obci.  

pokračovanie na strane 9 →  



Touto cestou sa rovnako DHZ Častá chce poďakovať sponzo-

rom tohto podujatia, menovite:  

Pekáreň Častá, Mikovin Častá, Pegas a syn, Martin Myslík s 

jeho tímom v kateringu, Signatech - dopravné značenie, Far-

nosť sv. Imricha Častá.  

 Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným  menovite: 

HaZZ Pezinok, HaZZ Senec, DHZ Budmerice, DHZ Doľany, 

DHZ Borová, DHZ Píla, Kynologický Klub Častá. Vďaka patrí 

aj členom DHZ Častá, ktorí sa spolupodieľali na tomto poduja-

tí, rovnako aj pomocníkom a pomocníčkam, ktorí nám pomoh-

li. Ale aj všetkým ostatným, ktorí ste nám akýmkoľvek spôso-

bom pomohli. 

Ročník XV, číslo 2/2022 
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Guláš Cup Častá 

 Po dvojročnej pauze 

sa naše družstvo už tradične 

zapojilo do súťaže vo varení 

gulášov. Tentokrát ho však 

nevarili naši ostrieľaní členo-

via. Úlohy za chopili najmladší 

z našich radov, menovite: Hen-

rich Duban, Samuel Užovič, 

Richard Hnátik, Miro Kuric 

a Tomáš Užovič. Náš tím síce 

v súťaži neskončil na stupni 

víťazov, ale aj tak sme na na-

šich chlapcov hrdí. Rovnako 

pokračovanie na strane 11 →  
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ďakujeme všetkým vám, ktorí ste ich podporili, či už milými 

slovami alebo hlasovacím lístkom. 

 

facebook 

 Výbor DHZ 

Častá sa po rokovaní 

zhodol, že by sme mali 

zvoliť trochu novší prí-

s t u p  k o mu n i k á c i e 

s našimi priaznivcami. 

Vytvorili sme tak face-

bookový účet Dobrovoľ-

n í  H a s i č i  Č a s t á 

a rovnako aj facebooko-

vu stránku s názvom 

DHZ Častá. Tam vám 

prinášame viacero infor-

mácii z našej činnosti, 

aby sme vám ukázali, že 

ako organizácia naozaj 

niečo stále robíme. Ak 

vás teda naša činnosť 

zaujíma viacej, nečakajte a pripojte sa k nám prostredníctvom 

facebooku. 

 Za vašu spoluprácu a dôveru v tomto štvrťroku a aj 

v tých budúcich vám ďakujeme! 

 

 „Bohu na slávu, pomoc blížnemu!“ 

 

Jakub Šulák, Jozef Dukát, Vladimír Jankto, DHZ Častá 

foto: Juraj Porkert, Ľudovít Nezhoda, Jozef Dukát,  

Igor Užovič, FB DHZ 

 

 Opäť je tu čas letných prázdnin, dovoleniek, ale 

i obdobie teplého dlhotrvajúceho  suchého počasia. Toto obdo-

bie je vždy spojené s prácami na poliach, ale i s obavami hasi-

čov z rozsiahlych požiarov. Taktiež sa tento letný čas  využíva  

na dovolenky a rekreáciu nielen doma, ale aj v zahraničí, a to 

za účelom oddychu. Spoločne môžeme obdobie leta charakteri-

zovať ako obdobie, počas ktorého prevládajú vysoké teploty,  

tropické noci.  

 Ľudia čoraz častejšie túžia po tichu a pokoji. Podnika-

jú rôzne výlety do prírody, turistiku, prechádzky a iné voľnoča-

sové aktivity. Je dôležité sa aspoň nachvíľu zastaviť pri jednej 

z najobľúbenejších aktivít - návšteva lesa a s ňou spojené za-

kladanie ohňa. Všetci dobre poznáme výrok: „oheň je dobrý 

sluha, ale zlý pán“. Z malého ohníka sa razom môže stať neza-

staviteľný živel, spôsobujúci obrovské materiálne 

i nemateriálne škody. Hasiči upozorňujú, že je zakázané najmä 

fajčiť alebo používať otvorený oheň . 

 Práve v tomto období príroda ukazuje svoje čaro, kedy 

dozrieva obilie, plodiny a iné siatiny. Poľnohospodári využíva-

jú na ich zber a spracovanie nielen ľudskú, ale čoraz častejšie 

technickú silu. Tá dokáže urýchliť a zefektívniť ťažko vykoná-

vanú ľudskú prácu. Všetky výrobné zariadenia a stroje sa mu-

sia udržiavať v určenom technickom stave, aby neboli príčinou  

vzniku požiaru napríklad pri žatevných prácach, kde sa inten-

zívne využíva ich univerzálna pomoc. Je potrebné si uvedomiť, 

že ochrana úrody pred požiarmi sa týka všetkých nás. Preto by 

sme mali byť v tomto období mimoriadne opatrní a ostražití. 

 Na zvýšené požiarne nebezpečenstvo treba upozorniť 

aj deti. Tie sa práve počas prázdnin pohybujú v blízkosti polí, 

stohov, pasienok a lúk bez dozoru. Častokrát sa pritom ich ko-

nanie stáva príčinou vzniku požiaru a následne sa oni sami mô-

žu stať obeťou svojho konania. V snahe rýchleho uhasenia po-

žiaru dochádza k ujme na ich zdraví. V horšom scenári aj k 

úmrtiu následkom popálenín alebo udusenia sa. 

 V závere  je potrebné zdôrazniť  predovšetkým 

v tomto letnom období, že je potrebné správať sa zodpovedne 

voči svojmu okoliu. Či už sa človek nachádza v lese, na poliach 

alebo lúkach, je dôležité uvedomiť si dôsledky svojho úmysel-

ného i neúmyselného konania. Veríme, že všetci si prajeme 

vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány obilia, žlté strniská 

a lesy plné života.  

 Príjemné prežitie letných prázdnin vám želajú prísluš-

níci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Pezinku. 

 

kolektív požiarnej prevencie  

OR HaZZ v Pezinku   

Akční kynológovia  

 

 Kynologický klub v Častej má pomerne širokú člen-

skú základňu a veľký počet záujemcov a podporovateľov. Akti-

vity neprebiehajú len na cvičisku v častianskom kameňolome, 

ale v súčasnosti aj mimo neho. 

 

Príprava na súťaž 

 Patrí v súčasnosti medzi jednu z priorít klubu v oblasti 

výkonnostných súťaží a športovej kynológie. Pod vedením 

klubového výcvikára Mariána Polakoviča sa viacerí členovia 

dlhodobo pripravujú na výkonnostné skúšky, ktoré sa uskutoč-

nia v mesiaci jún v Trnave v spolupráci s Barborou Odnogovou 

z miestneho kynologického klubu. Výcviky okrem kameňolo-

mu prebiehali na viacerých miestach v obci, v Trnave, ale aj 

individuálne. 

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

pokračovanie na strane 12 →  

LETNÉ HORÚČAVY ZVYŠUJÚ  

RIZIKO POŽIAROV V  PRÍRODE  
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Ukážky výcviku 

 Uskutočnili sa najprv 

pre ukrajinské deti, ktoré za-

čali navštevovať našu základ-

nú školu s materskou školou 

po vypuknutí konfliktu na 

Ukrajine. Následne sa klub 

prezentoval pre deti a občanov 

obce počas Dňa hasičov, ktorý 

organizovali členovia nášho 

hasičského zboru. V súčasnos-

ti sa klub pripravuje na pre-

zentačné podujatie v mesiaci 

júl v rámci 90. výročia futbalu 

v Častej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavy 

 Začiatok roka  znamenal spustenie organizácie národ-

ných a medzinárodných výstav, na ktorých sa úspešne zúčas-

tňujú viacerí členovia klubu a získavajú ocenenia a umiestne-

nia. Napríklad Miroslav Novák so svojimi zverencami, či wei-

marská stavačka Bailey Wiemdream Kašická. 

 

Poľovnícke pričuchnutie   

 Spektrum výcvikov 

klubu sa postupne rozširuje. 

Pravidelné nedeľné výcviky 

poslušnosti, výcviky obrany 

organizované v spolupráci s 

figurantom Martinom Kacom 

Múcskom, sa v poslednom 

čase rozširujú aj o záujem o 

poľovný výcvik, nakoľko v 

klube máme rôzne typy ple-

mien, vrátane tých poľovných 

 

 

Gulášcup 

 Už tradičná bola účasť nášho Kynologického klubu 

Častá na Gulášcupe v našej obci. Super organizácia, dobrá zá-

bava, veľa ľudí a nakoniec aj dobré počasie. Martinovi Myslí-

kovi a BTC klubu patrí veľká vďaka a uznanie za organizáciu 

takéhoto perfektného podujatia v Častej. 

František Kašický, predseda klubu 

foto: Mária Polakovičová,  Martin Kaco Múcska, archív  

klubu 



pokračovanie na strane 15 →  
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 Svoju tradíciu v spektre športových činností v našej 

obci má aj volejbal. A to vďaka neúnavnému záujmu a organi-

zovaniu pravidelných utorňajších tréningov zo strany aktívneho 

hráča a nadšenca  Jozefa Grajciara. Vytvorený facebook-ový 

profil je vynikajúcou informačnou platformou pre volejbalis-

tov, ale aj prípadných ďalších záujemcov. Ďalším faktorom je 

výborná spolupráca so Základnou školou s materskou školou v 

Častej, ktorá umožnila v miestnej telocvični trénovanie a orga-

nizovanie vianočných turnajov, ktorých organizácia bolo 

ovplyvnená covidovým obdobím. Tréningy aj napriek rôznym 

obmedzeniam za dodržania opatrení  prebiehali. Výsledkom je 

početne veľmi slušná základňa záujemcov, ktorí sa tomuto 

športu v našej obci venuje. Letnú sezónu  viacerí využijú na 

plážový volejbal a následne opäť na tréningy a zápasy v miest-

nej telocvični. 

František Kašický 

Sezónu v silovom trojboji odštartovali  

majstrovské šampionáty  
 

 Tohtoročná sezóna v silovom trojboji odštartovala len 

s menším oneskorením. Zhoršená geopolitická situácia vo svete 

ako keby zrazu zrušila silu u nás vrcholiacej pandémie, a tak 

sme využili situáciu a tento rok sme začali sezónu takmer v 

normálnom čase. Ešte pred začiatkom našej sezóny si náš pre-

tekár Radovan Kováč zmeral sily na Európskom univerzitnom 

pohári v Luxembursku, kde obsadil kvalitné 5. miesto v kate-

górii so 74 kg. 

 

 Sériu majstrovstiev SR, ktoré sú zároveň nominačný-

mi súťažami na ME a MS, sme odštartovali na Záhorí v Roven-

sku. Tu sa predviedli dorastenecké a juniorské kategórie. V 

dorasteneckej kategórii vybojoval bronz Filip Kováč, striebro 

Oliver Rejda a Ivana Griflíková. Titul priniesli Kristína Králo-

vá, Ján Slovák, Adam Moravčík a Dominik Held, ktorý zvíťazil 

aj v absolútnom poradí.   

VO L E J B A L  V  Č A S T E J  

Š K  S P C  Č A S T Á     
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Súperov sme valcovali aj v juniorských kategóriách. Bronz 

Timotej Tahotný, Matúš Haršány a Adam Sudra. Striebro Natá-

lia Harnádková a Juraj Kovačič. Zlato vybojovali naše repre-

zentačné hviezdy, debutujúca juniorka Olívia Lapšanská, Kris-

tián Filip Jakubec a Jaroslav Halač. V absolútnom hodnotení 

prvé miesto Halač pred Jakubcom, medzi juniorkami druhá 

priečka Lapšanská. Nominačným sitom prešli Griflíková, Held, 

Lapšanská, Jakubec a Halač. 

 Ďalší v poradí šampionát sme hostili v Častej a to ka-

tegórie mužov, žien a masters. V plejáde našich vynikajúcich 

pretekárov vynikli ziskom titulu či medailami najmä Ľubica 

Polkorábová, Lucia Lebocová, Olívia Lapšanská, Ján Slovák, 

Oliver Rejda, Juraj Kovačič, Miroslav Vršek, Ján Schwarz či 

Martin Havarik. V absolút-

nom hodnotení sa na víťaz-

nom stupni stretli víťazný 

bombardéri do 105 kg Kris-

t i á n  S l í ž  9 2 5  k g 

(365+250+310), do 120 kg 

Samo Lederleitner 930 kg 

(360+250+320) a nad 120 kg 

Ákos Labát  1060 kg 

(410+330+320). Labátové 

výkony v drepe a v tlaku sú 

historicky najvyššie národné 

rekordy. Okrem spomínanej 

trojice najsilnejších borcov 

šampionátu si „repredres“ 

vybojovala aj Polkorábová. Medzi masters si tituly odniesli 

Lucia Lebocová, Marián Daňo a  Jozef Klátik. Striebro Bystrík 

Vidašič a Roman Vavrovič. 

 

 Maratón šampionátov pokračoval v Partizánskom v 

tlaku na lavičke. V záplave titulov a medailí najhodnotnejšie 

výkony predviedli Lapšanská, Polkorábová, či Jakubec, Ványa, 

Held, Daňo a mnohí ďalší. Najsilnejším bol opäť Labát. Ďalší 

šampionát v tlaku, tentoraz v klasickom, bol v Bánovciach. A 

opäť záplava medailí a aj národných rekordov. Z tých najcen-

nejších je titul a rekord dorastenca Juraja Gabriela Blažíčka a 

Ákosa Labáta, najsilnejšieho borca šampionátu. Medzi nomino-

vanými na ME sú Králová, Blažíček, Halač, Polkorábová a 

Labát. Šampionát v klasickom silovom trojboji bol vo Zvolene. 

Medzi viacerými medailistami vynikli najmä masters pretekári 

Lucia Lebocová, Marián Daňo a Bystrík Vidašič v národných 

rekordoch. Záplavu medailí z národných šampionátov ukončili 

v Bardejove dorastenci a juniori v klasike. Zlato pre Adama 

Moravčíka, Radovana Kováča a Jána Slováka, striebro pre Fili-

pa Kováča a nového rekordéra v mŕtvom ťahu Tomáša Szarku. 

Szarka a Kováč splnili limity na ME a MS. Vymenovať všet-

kých medailistov  by bolo na veľa strán Informačníka. Je sa 

čím chváliť, veď sme spolu na domácich šampionátoch vybojo-

vali 66 (35+23+8) medailí. Je to úžasné číslo, ak si uvedomí-

me, aké ťažké sa je pripraviť na súťaže v časoch, keď sa zaka-

zuje športovať. Máme veľa pretekárov, ktorí sa svojou kvalitou 

prebojovali na európske či svetové šampionáty. Ich štart ohro-

zuje chudobný štátny príspevok a bude rozhodovať náš klubo-

vý príjem z dvoch percent z daní z príjmov. Touto cestou sa 

chcem poďakovať všetkým, ktorí nám touto cestou prispeli na 

našu činnosť. 

Pavol Kovalčík, tréner Športového klubu SPC Častá  
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Futbal - sezóna 2021/2022 

ukončená 
 

 Z pohľadu úspešnosti to bola 

jedna z najvydarenejších sezón nášho 

klubu za posledné obdobie, o čo sa po-

starali hlavne  PRÍPRAVKÁRI U9 

a naše A-MUŽSTVO, ale svoj progres ukázala aj PRÍPRAV-

KA U11. 

 Družstvo PRÍPRAVKY U9 hrá svoju súťaž turnajo-

vým spôsobom. Súťaž je rozdelená do viacerých skupín a naše 

mužstvo bolo v skupine v jarnej časti spoločne s mužstvami FC 

SLOVAN MODRA, FK KARPATY LIMBACH a ŠK VEĽKÝ 

GROB. Súťaž sa hrala každé dva týždne formou turnaja, kde 

vždy jedno mužstvo usporiadalo na domácom ihrisku spomína-

ný turnaj, na ktorom sa hralo systémom každý s každým. 

V Modre dosiahli chlapci 2 víťazstvá a 1-krát prehrali, Vo Veľ-

kom Grobe 1 víťazstvo a 2 prehry. Najlepší turnaj a zápasy 

odohrali chlapci na domácom trávniku, kde porazili všetky 

mužstvá a turnaj vyhrali. Najväčším sklamaním pre chlapcov 

bola asi účasť samotných rodičov. Pri pohľade na ostatné muž-

stvá a ich veľké množstvo rodičov a zároveň fanúšikov to bolo 

pre nás veľké sklamanie. Myslím si, že deti by určite potešila 

väčšia podpora rodinných príslušníkov... V Limbachu vyhrali 2 

stretnutia a jedinú prehru zaznamenali s chlapcami z Modry, 

ktorí ich pripravili o ďalšie turnajové víťazstvo. Celkovo hod-

notíme toto mužstvo veľmi pozitívne. Z 12 odohratých kôl 8 

vyhrali a 4 prehrali. Mužstvo U9 sa po sezóne ešte zúčastnilo 

12. júna na turnaji v Šenkviciach, kde za účasti piatich muž-

stiev obsadilo krásne druhé miesto! Urobili nám veľkú radosť 

a priniesli krásnu trofej do nášho klubu. Veľká gratulácia.  

 Ťahúňmi v mužstve sú Miško Tatranský a Filipko 

Polakovič. Títo dvaja chlapci sa starajú o väčšinu gólov muž-

stva, ale, samozrejme, že nezabúdame aj na ostatných hráčov, 

ktorí sú tiež veľmi dôležitou súčasťou mužstva a to menovite: 

Haršány Tomáš, Červenec Alex, Palkovič Adrián, Mosoriak 

F C  S L O V A N  Č A S T Á  
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Lukáš, Nezhoda Timotej, Pažitný Marek, Tihányi Tomáš, On-

drejkovič Tomáš, Durdovič Daniel, Polčicovci Mirko a Slávko, 

Šebest Štefan, Novomeský Matej a tiež dve dievčatá Hanka 

Gregušová a Emka Štibraná.  

 

 O toto mužstvo sa permanentne a veľmi dobre starajú  

Pavol Minárik a Pavol Polakovič a pomáha im aj Štefan Šebest. 

Za to im patrí veľká vďaka! Odvádzajú naozaj skvelú prácu. 

 

 Ďalším mužstvom je PRÍPRAVKA U11. Tam to s 

výsledkami nebolo až také ružové, ale progres mužstva 

a zlepšenie u niektorých hráčoch sme spozorovali. Veríme, že 

deti budú na sebe tvrdo pracovať aj naďalej, samozrejme aj za 

výraznej podpory svojich rodičov a v budúcej sezóne budú 

výsledky ešte lepšie, no dôležitejšie ako výsledky je určite to, 

aby deti futbal bavil a hrali ho hlavne pre radosť. Mužstvo po-

čas jari odohralo 10 kôl, z toho 3 vyhrali a 7 prehrali. Ako tré-

neri veľmi dobre viedli toto mužstvo tréneri Ferko Gáži 

a Matej Cíferský. Patrí im za to obrovská vďaka! Toto mužstvo 

prejde počas leta obmenou, keďže v mužstve končí až 6 hrá-

čov, no pokúsime sa dobre doplniť mužstvo a všetci veríme 

v lepšie výsledky. 

 V sezóne 2021/2022 za PRÍPRAVKU U11 nastupova-

li títo hráči: Gáži Adam, Adamkovič Patrik, Dukát Jakub, Tat-

ranský Tomáš, Nováková Nina, Földeš Janko, Neshoda Alex, 

Kusý Jakub, Novák Marek, Šalanda Zdenek, Polčic 

Radko, Vandák Jakub, Mlejová Olívia, Jakušová Nelka 

a s PRÍPRAVKY U9 Filipko Polakovič, Miško Tatran-

ský a Tomáško Haršány. 

 Najväčší progres vo výsledkoch a výkonoch 

zaznamenalo naše A-MUŽSTVO. Cesta, ktorou sme sa 

vydali sa zdá byť správna. Veľmi dôležitým faktorom 

bolo angažovanie kvalifikovaných trénerov k nášmu 

veľmi mladému mužstvu a ich práca je naozaj poznať. 

Tréningový proces je kvalitný a zaujímavý, chalanov 

baví a hlavne ich posúva vpred. 

 Veľmi dobrú prácu odviedol počas jesennej 

časti pri mužstve predošlý tréner Vladimir Gligič 

a terajší tréner Jožko Kováč pokračoval v načatej práci 

a odvádza skvelú prácu. Je to fantastický tréner a patrí 

mu obrovská vďaka za odvedenú prácu. Jožko zostáva a bude 

pri mužstve aj v nasledujúcej sezóne. Samozrejme nezabúdame 

ani na stálicu pri častianskom raste našich chalanov a tým je 

Majo Križanovič. Je asistentom trénera a pri chalanoch je zo 

všetkých najdlhšie. 

 Po jesennej časti sezóny 2021/2022 bolo naše A-

MUŽSTVO na 9. mieste so 7-bodovou stratou na vedúce muž-

stvo. Po fantastickej jarnej časti obsadili konečné 3. miesto, čo 

je za posledné obdobie najlepšie umiestnenie tejto kategórie. 

Počas jari odohrali chalani 12 zápasov, z ktorých 9 vyhrali 

a len 3 prehrali. Dve prehry boli z prvým a druhým mužstvom 

tabuľky a tretia prehra prišla v poslednom kole, keď už bolo 

rozhodnuté, že naše mužstvo obsadí v sezóne bronzovú prieč-

ku. Veríme, že budeme pokračovať v tejto úspešnej práci aj 

naďalej a v budúcej sezóne chceme  posunúť častiansky futbal 

ešte vyššie! 

 VEĽKÉ ĎAKUJEME za skvelú odvedenú prácu patrí 

hráčom a trénerom menovite: 

 Pokojný Tomáš, Duban Matúš, Vrbinkovič Šimon, 

Cíferský Matej, Hrdlovič Šimon, Jakuš Marek, Nazarej Peter, 

Križanovič Adrián, Bielik Marek, Wiesner Frederik, Orlovský 

Adam, Pereslényi Marián, Hrdlovič Matúš, Vrbinkovič Matúš, 

Vučkovič Zoran, Herchl Patrik, Drozda Peter, Lipták Andrej, 

Čaputa Pavol, Tichý Jakub a tréneri Jozef Kováč a Marcel Kri-

žanovič. 

 Opäť vás informujeme, že náš klub bude oslavovať 

tento rok  90.výročie založenia klubu. Bude to 23. júla 2022 na 

našom štadióne. O programe budeme verejnosť včas informo-

vať. 

 V mene futbalového klubu prajem všetkým ľudom  

pevné zdravie, našim mužstvám v súťažiach v novej sezóne 

veľa radosti z futbalu, veľa vynikajúcich výsledkov a na všet-

kých fanúšikov sa tešíme na našich spoločných zápasoch!  

 Ešte jedno veľké ĎAKUJEM všetkým ľuďom, ktorí 

sa podieľali na chode futbalového klubu v sezóne 2021/2022. 

Ivan Ružek, predseda  FC  Slovan Častá  
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Otváranie neba 14. 5. 2022 

/fotoreportáž/ 
 

  

 Ak by som chcel charakterizovať tento deň, povedal 

by som len: 

 pekné počasie, 

 príjemné stretnutia, 

 chutný guláš, 

 dobrá nálada.   

 

 

 

foto: Roman Setnický 

R C K L U B  Č A S T Á  
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