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 V pondelok 5. septembra 2022 sa začal 

nový školský rok 2022/2023. Po prázdninových  

dňoch znovu do školských lavíc zasadli školo-

povinné deti. Naša Základná škola v Častej 

v tomto období momentálne prechádza niekoľ-

kými zmenami. Od mája 2022 začali v areáli 

školy stavebné práce na rozšírenie kapacít zá-

kladnej školy a na úpravu vonkajšieho areálu. 

Zatiaľ postup prác si neumožňuje predstaviť 

finálnu podobu uvedeného projektu. Peniaze na 

rozširovanie kapacít základnej školy máme pri-

delené od Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie, ktoré vedie pani minis-

terka Remišová, prostredníctvom Bratislavského 

samosprávneho kraja. Objem pridelených peňazí 

na tento projekt je približne 2,5 milióna EUR. 

Jedná sa o najväčší projekt v tomto končiacom 

volebnom období. Obec Častá pridelené finanč-

né prostriedky priebežne čerpá, celá suma na 

projekt je garantovaná. Peniaze môže obec čer-

pať v postupných dávkach až do dokončenia 

projektu rozšírenia kapacít základnej školy.  

 Okrem toho Obec Častá podala ďalšiu 

oficiálnu žiadosť na rozšírenie kapacity Mater-

skej školy v Častej, ktorá je momentálne 

v štádiu schvaľovania. Predchádzalo tomu 

množstvo prípravných prác a rôznych rokovaní 

s inštitúciami ako aj s občanmi, ktoré boli síce 

zdĺhavé a niekedy komplikované, ale výsledkom 

je sfinalizovaná oficiálna kompletná žiadosť. 

Jedná sa o projekt, ktorým Obec Častá môže 

získať objem peňazí približne vo výške 1,8 mi-

lióna EUR.  Teraz musíme len čakať na výsle-

dok posúdenia kompetentnými orgánmi. Dúfam, 

že budeme opäť úspešní.  

 So začiatkom školského roka 

2022/2023 nastali aj iné zmeny. Školský rok 

začínala naša Základná škola s materskou ško-

lou Častá s novozvoleným pánom riaditeľom, 

ktorým sa stal po riadnom volebnom procese 

Mgr. Jozef Jakuš. Nahradil dlhoročnú pani riadi-

teľku Mgr. Adrianu Cíferskú, ktorej sa aj touto 

cestou chcem poďakovať za dobrú spoluprácu 

a za všetko, čo ako riaditeľka pre ZŠ s MŠ Častá 

vykonala. Prajem jej v ďalšom pôsobení veľa 

úspechov a pevného zdravia. Takisto novému 

pánovi riaditeľovi prajem veľa úspechov v jeho 

novej funkcii. 

   Zavedením aktualizácie školskej legislatívy zo 

strany štátu a jej vstúpením do platnosti vyply-

nuli všetkým mestám a obciam na Slovensku od 

začiatku školského roka 2022/2023 nové povin-

nosti v oblasti predškolskej prípravy. Štát zavie-

dol povinnú predškolskú prípravu pre deti, ktoré 

o rok nastúpia do prvého ročníka. Týmto vznikli 

obecnej samospráve povinnosti ako zabezpečiť 

dochádzku a hlavne priestory pre predškolákov. 

Obecné zastupiteľstvo sa týmto problémom za-

oberalo spoločne s vedením školy skoro od za-

čiatku roka 2022. Na rokovaniach obecného 

zastupiteľstva ako aj na pracovných stretnutiach 

so zástupcami základnej školy a materskej školy 

bola postupne prijatá stratégia postupu ako aj 

vyčlenenie peňazí na realizáciu stavebných prác 

a úpravu priestorov pre predškolskú dochádzku.  
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Takisto vedenie školy bolo iniciatívne 

a podalo si žiadosť o grant na prípravu 

predškolských priestorov. Ich žiadosť 

bola úspešná a dostali skoro 10-tisíc 

EUR, čo pomohlo aj obecnému rozpočtu, 

lebo o to menej peňazí musela obec vyna-

ložiť.  S prípravou priestorov predškol-

skej dochádzky v budove materskej školy 

súviselo aj presťahovanie obecnej knižni-

ce, ktorá teraz sídli na prízemí budovy 

obecného úradu v priestoroch bývalej 

MŠ. Týmto chcem veľmi pekne poďako-

vať všetkým, ktorí sa na vybudovaní no-

vých priestorov pre predškolákov po-

dieľali, špeciálne však môjmu zástupcovi 

Petrovi Tatranskému, ktorý sa osobne 

vložil nielen do tohto projektu, ale aj do 

ďalších projektov pripravovaných obcou. 

Robert Lederleitner  

starosta  

 Deinštitucionalizácia sociálnych 

služieb sa stala realitou. Prvé zariadenie 

vyrástlo v Častej a bolo slávnostne otvo-

rené 20. 9. 2022 za účasti predsedu BSK 

J. Drobu a starostu obce Častá R. Leder-

leitnera počas podujatia „MEREMA bliž-

šie k Vám“. Pri novostavbe dvojdomu 

Domova sociálnych služieb a zariadenia 

podporovaného bývania na Zámockej 

ulici č. 947 sa mohli návštevníci potešiť 

ručnými výrobkami klientov, pochutnať 

si na káve z ich vlastnej kaviarničky 

a podporiť tak inklúziu odkázaných, ktorí 

budú odteraz bývať v našej obci. 

„Bratislavská župa sa na tento proces 

dlho pripravovala a je jednou z prvých na 

Slovensku, ktorá preniesla víziu do reali-

ty. Do nového dvojdomu v Častej sa na-

sťahuje 12 klientov," povedal na otvorení 

nového zariadenia predseda BSK Juraj 

Droba. 

 Čo je deinštitucionalizácia?  

Veľkokapacitné domovy sociálnych slu-

žieb nahradia menšie zariadenia rodinné-

ho typu. Klienti budú mať nielen komfor-

tnejšie bývanie, ale poskytovaním sociál-

nych služieb komunitným spôsobom sa 

významne zlepší kvalita ich života.  

 Ďalšie informácie o DSS ME-

REMA nájdete na webstránke 

www.merema.sk  

 

BSK, ah 

foto: BSK        

MEREMA BLIŽŠIE K  VÁM  



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

tej  1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Tatranský 

a Ľubica Cíferská, 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

Ivan Ružek a Jozef Jakuš, 3) berie na vedomie určenie zapiso-

vateľa zápisnice: Kristína Slezáková.  
    

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

tej  schvaľuje program rokovania IV. riadneho verejného za-

sadnutia OZ v roku 2022 s predloženými zmenami.  
    

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

tej berie na vedomie verejné vypočutie prítomných občanov.  
 

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

tej schvaľuje a) vyčlenenie finančných prostriedkov z Rezerv-

ného fondu obce Častá na pokračovanie budovania chodníka 

pre peších na Štefanovskej ulici v objeme 106 000 EUR, b) 

poveruje starostu prípravou VO na výber zhotoviteľa chodníka.  
 

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

tej 1) berie na vedomie odpoveď Okresného úradu Pezinok, 

odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01.06.2022, 

ktorou sa uvedený štátny orgán vyjadril k dočasnému uskladne-

niu a zhodnoteniu stavebnej sute z realizácie prístavby a nad-

stavby ZŠ Častá na obecnom pozemku –v areáli bývalého 

obecného kúpaliska a voči predmetnej činnosti nemá žiadne 

námietky,  

2) súhlasí s dočasným zhromažďovaním stavebnej sute v 

zmysle vyššie uvedeného do 30. júna 2024.  
  

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

tej schvaľuje: 1) kúpnu zmluvu uzavretú medzi spol. GA-

MYSTAV s.r.o. a Obcou Častá, predmetom ktorej sú inžinier-

ske stavby SO 20 – Vjazd do územia od Štefanovskej ul., SO 

21 – Komunikácia a spevnené plochy, SO 22 – Chodník pozdĺž 

Štefanovskej ul., vrátane pozemkov pod inžinierskymi stavba-

mi, ktoré sa nachádzajú na pozemku KN-C s parc. č. 2403/3 o 

výmere 2665 m2, druh pozemku Ostatná plocha, evidovaný na 

LV č. 906, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu 

Pezinok, okres Pezinok, obec Častá a katastrálne územie Častá 

v rozsahu 1/1 k celku za kúpnu cenu za predmet kúpy vo výške 

1,00 EUR (slovom: jedno euro)  

2) kúpnu zmluvu o prevode infraštruktúrneho majetku do vlast-

níctva Obce Častá uzavretú medzi spol. GAMYSTAV s.r.o. a 

Obcou Častá, predmetom ktorej je inžinierska stavba SO 52 – 

Verejné osvetlenie, vrátane pozemkov pod inžinierskou stav-

bou, ktoré sa nachádzajú na pozemku KN-C parc. č. 2403/3, o 

výmere 2665 m2, druh pozemku Ostatná plocha, evidovaný na 

LV č. 906, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu 

Pezinok, okres Pezinok, obec Častá a katastrálne územie Častá 

v rozsahu 1/1 k celku za kúpnu cenu za predmet kúpy vo výške 

1,00 EUR (slovom: jedno euro)  
 

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

tej berie na vedomie informácie o priebehu verejného obstará-

vania na vybavenie novej šk. kuchyne  
 

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

tej 1) určuje v zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

a) pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Častá na 

funkčné obdobie r. 2022 –2026 jeden volebný obvod  

b) počet poslancov 9  

2) určuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4, písm. i) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpi-

sov pre nové volebné obdobie úväzok starostu obce v rozsahu 

1,0  
 

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

tej súhlasí a) s vypracovaním nájomnej zmluvy na dobu určitú 

na 25 rokov na pozemok za futbalovým ihriskom, parcela KN-

C č. 523 o výmere 1 583 m2 s vlastníkom Ing. Michalom Mič-

kom za cenu 1 200 EUR ročne za celú výmeru pozemku, na 

športovo-kultúrne využitie zo súhlasom vybudovania pum-

ptrackovej dráhy a iných športovísk, s predkupným právom v 

prospech obce Častá a inflačným navýšením, b) poveruje sta-

rostu obce prípravou nájomnej zmluvy a jej predložením na 

schválenie. 
  

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

tej schvaľuje vypracovanie PD pre pumptrack na parcele KN-

C č. 523 za sumu max. do 5 300 EUR s DPH financovaného z 

Rezervného fondu. 
  

Uznesenie č. 11-IV/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Čas-

tej rozhodlo o zvýšení platu starostu o 10% s účinnosťou od 1. 

júla 2022.  

 

Uznesenie č. 1-V/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 

1) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Jakuš a Kristí-

na Slezáková, 2) určuje overovateľov zápisnice v zložení: 

František Kašický a Ľubica Opálková, 3) berie na vedomie 

určenie zapisovateľa zápisnice: Kristína Slezáková. 
 

Uznesenie č. 2-V/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 

schvaľuje program rokovania V. riadneho verejného zasadnu-

tia OZ v roku 2022 podľa pozvánky. s predloženými zmenami. 
 

Uznesenie č. 3-V/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 

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 prostriedkov 

na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 87 

112,29 EUR 4) zabezpečenie financovania prípadných ne-

oprávnených výdavkov z rozpočtu obce Častá.  
 

 Uznesenie č. 4-V/OZ/2022 – Obecné zastupiteľstvo v Častej 

schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Častá na II. polrok 2022.  

 

Vyhotovil: Mgr. Robert Lederleitner  

starosta obce Častá  
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 SPOLOČENSKÁ RUBRIKA  

V 3. ŠTVRŤROKU 2022  

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby starostu obce v roku 2022 

Častá 

 
Obec Častá  u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 

kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 

 

1. Mária Garajová, Ing., 62 rokov, ekonómka, nezávislá kandidátka 

2. František Kašický, PhDr., Mgr., PhD., MBA, LL.M., 53 rokov, 

diplomat-veľvyslanec, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna 

demokracia 

3. Ľubica Opálková, Mgr., 50 rokov, vedúca oddelenia riadenia fi-

nancií, nezávislá kandidátka 

 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v rokoch 2022-2026 

v Častej 

 
 Obec Častá  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 

kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva 

podľa jednotlivých volebných obvodov: 

Volebný obvod č. 1 

 

1. Andrej Dobrovič, Ing. 48 rokov, systémový vývojár, SME RODI-

NA, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, 

Kresťanská únia (KÚ),  ZMENA ZDOLA 

2. Jozef Dukát, 44 rokov, hasič-technik špecialista, nezávislý kandidát 

3. Veronika Gážiová, 33 rokov, prevádzková manažérka, nezávislá 

kandidátka 

4. Jozef Grajciar, Bc., 40 rokov, lektor, SMER-sociálna demokracia, 

HLAS-sociálna demokracia 

5. Juraj Hrdlovič, 33 rokov, supervízor výroby, nezávislý kandidát 

6. Jana Jakušová, Ing., 42 rokov, účtovníčka, nezávislá kandidátka 

7. František Kašický, PhDr., Mgr., PhD., MBA, LL.M., 53 rokov, 

diplomat-veľvyslanec, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna 

demokracia 

8. Samuel Lederleitner, 27 rokov, servisný technik, nezávislý kandidát 

9. Ľubica Opálková, Mgr., 50 rokov, vedúca oddelenia riadenia finan-

cií, nezávislá kandidátka 

10. Ivan Ružek, 46 rokov, informátor, SMER-sociálna demokracia, 

HLAS-sociálna demokracia 

11. Kristína Slezáková, Mgr., 37 rokov, učiteľka, ODS-Občianski 

demokrati Slovenska 

12. Peter Tatranský, Ing., PhD., 43 rokov, projektový manažér, vedúci 

produkcie a výroby, Kresťanskodemokratické hnutie                                                                            

13. Martin Turay, 35 rokov, podnikateľ-stavebníctvo, nezávislý kandi-

dát 

 

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.  

Prišli  na svet:   
Jakub   Bíreš  

Agáta    Fialová  

Viktor  Kociňák  

Martin  Krasňanský  

 

Zosobášili  sa:   
Adam Sandtner  Katarína Zelinková  

Ondrej Braniša  Viktória Vidličková  

Jakub Velický  Laura Štibraná  

Marek Kosorín  Lenka Štefanková  

Lukáš Harsa  Ivana Babačová  

Michal Mráz  Simona Paulovičová  

Miroslav Žuffa  Iveta Špirková  

Adam Marušak  Bibiana Heráková  

 

Navždy nás opustili:   
Irena   Kloknerová  

Pavel   Mišovič  

Ľudmila   Dubovská  

Martin  Polčic  

Vilma   Prachařová  

Margita   Šuteríková  

Ladislav  Ulrich 

Vilma  Hegerová  

 

Blahoželáme jubilantom:   
  60-roční   

Karol   Mesík  

Ľubomír   Cvečka  

Michal  Kern 

Pavol   Čaputa  

Zuzana  Hrdličková  

Bartolomej  Pudmarčík  

Andrej  Šikula  

Alena   Šikulová  

 

65-roční  

Stanislav  Šikula  

Anna   Miková  

Ľubomír   Chrenko 

Anna   Nitschneiderová  

Viera   Hrdličková  

 

70-roční  

Veronika  Zubajová  

Irena   Somorovská  

Agneša   Frnová  

Dagmar  Krasňanská  

Helena  Juráčková  

 

75-roční  

Viliam  Vandák  

Rozália   Detvanová  

Ladislav  Kunetka 

Mária   Vráblová 

Emília  Lederleitnerová 

Ľudmila  Soldánová 

Veronika  Pešková 

 

 

VOLEBNÉ ZOZNAMY  

80-ročná  

Emília   Mináriková  

 

90-roční  

Štefánia   Šuláková  

Magdaléna   Neshodová  
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 Dňa 10. septembra 2022 sa konala na obecnom úrade 

milá udalosť, ktorou je uvítanie detí - nových občanov našej 

obce, narodených v roku 2021.  

 

 rodičia Jozef a Katarína Izakovičoví so synom Jozefom 

 rodičia Jakub a Nikola Šurinoví so synom Matejom  

 rodičia Samuel a Aneta Lederleitneroví so synom OIiverom 

 rodičia Aurel a Zuzana Valábkoví s dcérou  

 rodičia Marek a Klaudia Hrdličkoví so synom Štefanom  

 mama Kamila Pavelková s dcérou Karolínou  

 rodičia Martin a Terézia Škrípoví s dcérou Alžbetou  

 rodičia Michal Rýdzi a Lucia Citterová so synom Cypriá-

nom  

 rodičia Lukáš a Denisa Myslíkoví s dcérou Dittou  

 rodičia Miloš a Gabriela Štochmaloví so synom Adamom  

 rodičia Michal a Ľubica Paluchoví so synom Alexejom  

 rodičia Štefan a Katarína Šebestoví so synom Sebastiánom  

 mama Michaela Poláková so synom Tomášom  

 rodičia Eduard a Barbora Gerekoví s dcérou Juliou  

 rodičia Andrej a Dominika Nilašoví s dcérou Lejlou  

 rodičia Ľubomír Cíferský a Veronika Miškovská                                                       

so synom Adriánom  

 rodičia Marcel a Michaela Hrdličkoví so synom Jakubom  

 rodičia Peter Cibák a Zuzana Gažiová so synom Viliamom  

 rodičia Marek a Ľubica Marcinkechoví s dcérou Zuzanou  

 mama Kristína Havlasová s dcérou Máriou  

 rodičia Radoslav Schmidt a Adriana Soldánová                                               

so synom Radoslavom  

 rodičia Patrik a Nikola Völgyioví so synom Axelom  

 rodičia David a Stanislava Lederleitneroví s dcérou Annou  
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 Slovenská samospráva čelí v súčasnosti náročným 

výzvam a vyhliadky do budúcnosti nie sú práve najružovejšie. 

Prijatá legislatíva v roku 2022 v oblasti verejných financií má 

výrazný dopad na jej financovanie. Potvrdili to okrem iného aj 

primátori  a starostovia miest a obcí, ktorí v júni ukončili ročný 

program historicky prvého štúdia Združenia miest a obcí Slo-

venska získaním  titulu Master of Business Administration – 

MBA, na ktorého príprave som sa podieľal a bol jeden z jeho 

odborných garantov. Program je vhodnou formou ďalšieho 

profesného vzdelávania, ktorý využíva princíp riešenia osobnej 

zákazky a riešenia konkrétneho problému obce a mesta, či pro-

jektu s návrhom riešenia pre implementáciu do praxe a jeho 

zovšeobecnenia. Zložitosťou súčasnej situácie sa na svojom 

septembrovom sneme zaoberalo aj Združenie miest a obcí Slo-

venska a definovalo priority a riešenia. Určite sa s nimi bude 

potýkať aj obec Častá.  

 Patrí medzi ne snaha zachovať súčasný systém finan-

covania miestnej územnej samosprávy, vrátane nastavenia pa-

rametrov dane z príjmov fyzických osôb a miestnych daní a 

presadzovať dodržiavanie princípu, že na mestá a obce nemôžu 

byť prenášané žiadne nové úlohy a kompetencie bez vyčíslenia 

ich finančného dopadu a zabezpečenia finančného krytia. Ďalej 

je to podpora miest a obcí v implementácii zdrojov nového 

programového obdobia EÚ 2021-2027 a Plánu obnovy a odol-

nosti SR. A to znížením administratívnej záťaže pre žiadateľov 

a prijímateľov príspevkov z európskych štrukturálnych fondov, 

posilnením administratívnych a technických kapacít na úrovni 

viacerých miest a obcí  pri predkladaní kvalitných projektov a 

zjednodušením mechanizmu implementácie integrovaných 

územných stratégii. S tým je spojená žiadosť nastaviť a spreh-

ľadniť systém národných dotačných mechanizmov na chýbajú-

ce potreby miestnych samospráv a ciele Európskej únie na 

miestnej úrovni, ktoré budú v komplementarite s európskymi 

zdrojmi financovania.  Pre ďalší rozvoj územia je nevyhnuté 

odstrániť problémy súvisiace s pozemkami. Ukazuje sa, že pre-

sun pozemkov v správe Slovenského pozemkového fondu v 

katastroch miest a obcí na samosprávu a naštartovanie kom-

plexných pozemkových úprav pomôžu samosprávam a ich oby-

vateľom. Trvalo udržateľný rozvoj v oblasti životného prostre-

dia a odpadového hospodárstva je veľmi dôležitý a bude po-

trebné, aby štát respektíve Slo- 
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venský pozemkový fond prijal opatrenia na odstraňovanie ne-

zákonne umiestneného komunálneho alebo drobného stavebné-

ho odpadu na pozemkoch v správe, alebo majetku štátu. Presa-

dzovanie nastavenie podmienok pre prepojenie cestovného 

ruchu s agendou regionálnej politiky a politikou rozvoja vidie-

ka je jednou z ďalších priorít. K tomu určite prispeje aj požia-

davka na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

aby pozemky nezistených vlastníkov v intravilánoch obcí, pre-

šli v rámci pripravovaného návrhu zákona do majetku obcí a 

miest, v ktorých sa nachádzajú bezodplatným prevodom. V 

oblasti financovania je na mieste požiadavka na  preklasifiko-

vanie návratného finančného príspevku, ktorý bol obciam po-

skytnutý v roku 2022 na dotáciu. Súčasne je na stole požiadav-

ka na Vládu SR a Ministerstvo vnútra SR o preplatenie nákla-

dov súvisiacich s covidom pre obce a mestá, ktoré doposiaľ 

nemali náklady refundované. Dôležitá je aj zmenu zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách tak, aby subjekty 

miestnej územnej samosprávy mohli prostriedky rezervného 

fondu použiť na krytie bežných výdavkov. 

 Združenie miest a obcí Slovenska preto v nasledujú-

com  období podporí také fiškálne opatrenia, ktoré zabránia 

stagnácii všestranného rozvoja miest a obcí a bude naďalej pre-

sadzovať skvalitnenie legislatívy v konkrétnych oblastiach s 

jasným vymedzením kompetenčnej, riadiacej a finančnej zod-

povednosti. 

 

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

poslanec obecného zastupiteľstva 

 

 Dňa 21. 7. 2022 zasahovali naši 

členovia pri požiari medzi obcami Častá a 

Doľany. Na mieste horel suchý porast, od 

ktorého sa chytili aj stromy a vinohrad. 

Na mieste rovnako zasahovali aj prísluš-

níci OR HaZZ PK a kolegovia z DHZ 

Doľany. Požiar sa podarilo zastaviť a 

uhasiť. Veľkou pomocou pre zasahujú-

cich bola aj voda, nie však tá na hasenie 

požiaru - naopak na hasenie smädu. Na-

koľko bolo veľké teplo, obec Doľany zabezpečila nápoje. 

 

 DHZ  zasahovala aj 

pri horiacom strome v Častian-

skej doline - nad kameňolom. 

Došlo k nemu po zásahu stro-

mu bleskom počas večernej 

búrky. Oheň sa rozšíril do oko-

lia cca 50 m2. Požiar sa podari-

lo dostať pod kontrolu a ná-

sledne uhasiť. Na mieste sme 

spolupracovali aj s kolegami z 

OR HaZZ PK. 

  

 Naši dvaja členovia, 

Jozef Dukát a Tomáš Moso-

riak, sa dňa 9. 9. 2022 zúčastnili na každoročnej súťaži Memo-

riál Vladimíra Ružičku. Podujatie prebiehalo na výstavisku 

Incheba Expo Bratislava. Sme hrdí, že naši chlapci reprezentu-

jú náš zbor aj na takýchto akciách.  
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 Toto leto nám prinieslo málo zrážok a bolo veľmi tep-

lé. Podmienky pre vznik požiaru boli viac než ideálne. Treba 

však poďakovať aj vám, drahí Časťania, že ste počas tohto ob-

dobia zotrvali zodpovední a v našej obci tak nebolo mnoho 

požiarov. Aj keď sa nám blíži jeseň, prosíme vás, aby ste v 

tejto obozretnosti pokračovali aj naďalej. 

 DHZ sa v tomto roku zapojila aj do organizácie podu-

jatia 90. výročia futbalu v Častej, ktorú mali pod taktovkou 

chlapci z futbalového klubu FC Slovan Častá. Naši členovia tu 

priložili ruku k dielu a zabezpečili penovú zábavu pre deti. S 

radosťou robíme radosť aj tým najmenším. 

 Rovnako sme sa zapojili aj do osláv SNP. Naši členo-

via pripravil našu tradičnú vatru. DHZ počas celej akcie aj za-

bezpečovala ochranný dozor pre prípad poranenia či požiaru. 

 Po období korona krízy si azda všetci viac ceníme 

podujatia v našej obci či jej okolí. Je pre nás potešením spolu-

pracovať na nich, či ich dokonca organizovať. Zabávať vás a 

priniesť trochu viac do našej obce nám prináša radosť. Je to pre 

nás rovnako možnosť ako vám ukázať, že v našom združení nie 

sme zameraní len na hasenie. Vieme sa aj zabávať a tiež spolu-

pracovať s ostatnými. Dúfame, že aj o rok budeme mať príleži-

tosť vidieť sa na rozličných akciách. 
 

"Bohu na slávu a pomoc blížnemu." 
 

Váš DHZ Častá 
 

Jakub Šulák 

foto: Igor Užovič, Jozef Dukát 



Začiatok školského roka 2022/23 

 

Po krásnych letných dňoch perfektne a naplno využitých na 

relax a doplnenie síl sme sa 5. septembra 2022 vrátili späť do 

školských radostí, starostí, povinností aj zábavných príležitostí. 

Všetci sme sa potešili nielen 

z toho, že opäť vidíme priate-

ľov a kolegov a zažijeme opäť 

niečo nové, ale aj zo slávnost-

ného privítania od novopeče-

ného pána riaditeľa. Túto ne-

ľahkú úlohu si po odchode 

pani riaditeľky Mgr. Adrianky 

Cíferskej, na plecia vzal býva-

lý pán zástupca školy, Mgr. 

Jožko Jakuš. Po náročnej ko-

vidovej dobe a dobe dištanč-

ného či zmiešaného vyučova-

nia sme tentoraz vykročili 

a smerujeme k vyučovaniu, 

ktoré nás všetkých obohatí 

nielen vedomosťami a skúsenosťami, ale hlavne medziľudský-

mi vzťahmi. Všetci veríme, že tentoraz to pôjde, a keby sa zno-

va čosi vyskytlo, aj to sme rozhodnutí prekonať. Spoločne a so 

vzájomnou úctou a rešpektom.  5. september bol pre nás všet-

kých mimoriadny, pre niektorých však náročnejší 

a vzrušujúcejší. Prváčence sa smelo a nebojácne zúčastnili pa-

sovania na žiakov školy. Prvácke pani učiteľky, Zlatka 

a Ľubka, sa na svojich nových žiačikov celé leto tešili 

a usilovne sa na ich výučbu a výchovu pripravili. Aj ostatní 

učitelia ešte posledné augustové dni využili na prípravu. Vy-

zdobili triedy, upravili školské priestory a vyučovanie 

v školskom roku 2022/23 sa začalo. V mnohých triedach učite-

ľom a učiteľkám pri vyučovacom procese pomáhajú pani asis-

tentky. Ich prácou medzi nami je nielen pomáhať pri práci 

s učením, ale aj spríjemniť a svojou osobnosťou obohatiť život 

za školskou bránou. 

Naša škola sa aj tento rok rozhodla pomáhať a učiť deti život-

ným skúsenostiam, lebo k tomu, aby bol mladý človek v spo-

ločnosti úspešný, už dávno nepotrebuje len vedomosti. Deti 

pravidelne zapájame do dobrovoľníckych, charitatívnych či 

Peer 2 Peer programov. V uplynulom školskom roku ich bolo 

neúrekom. O mnohých sa rodičia i ostatní obyvatelia obce doz-

vedali zväčša prostredníctvom školského FB. Aj v tomto škol-

skom roku  sme rozhodnutí pokračovať v našich plánoch. De-

ťom účasť na týchto aktivitách ponúka možnosť stretnúť sa s 

novými ľuďmi a tiež získať pohľad na svet mimo svojho kom-

fortného sveta. Učia sa komunikovať s rôznymi ľuďmi v rôz-

nych situáciách a  na rôznych postoch. Naše deti sa tak stávajú 

prosociálnymi a uvedomujú si, že na svete nie sú sami, že sa 

medzi nami nachádzajú ľudia, rovesníci či kamaráti, ktorí ob-

čas potrebujú ich pomoc. Preto sme sa rozhodli, že sa i v tomto 

školskom roku zapojíme v spolupráci s Úniou nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska do celoslovenskej zbierky Biela pastel-

ka. Táto zbierka sa uskutočnila na našej škole a v našej obci v 

piatok 23.09.2022.  
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ZŠ Častá 

 

Erasmus+ 

 

 Projekt KA1 – Sektor školského vzdelávania. Program 

mobility pre zamestnancov v školskom vzdelávaní/vzdelávaní 

dospelých. 

 O projekte Erasmus+  KA1 – program mobility pre 

zamestnancov v školskom vzdelávaní s názvom „Poďme na to 

INAK“ sme vás informovali v Informačníku č. 4/2019. V tom 

čase sme úspešne naštartovali realizáciu aktivít – vzdelávania 

učiteľov. Koncom novembra 2019 sme ešte stihli vyslať do 

partnerskej základnej školy a materskej školy v Novom Jičíne v 

Česku naše tri pani učiteľky.  Cieľom návštevy bolo získať 

skúsenosti v oblasti vzdelávania žiakov s nadaním. 

 V roku 2020 nás, žiaľ, stopla pandémia a projektové 

aktivity sme museli odložiť až o dva roky. Naša vízia vzdelá-

vať sa v oblasti individuálneho prístupu a diferenciácie vyučo-

vania (s cieľom podporovať a zohľadňovať vo formách výučby 

potreby aj nadaných žiakov) počas pandémie nabrala aj nový 

rozmer. Oveľa viac sa u žiakov stretávame s potrebou naučiť sa 

efektívne zvládať záťažové situácie, vysporiadať sa 

s ťažkosťami, ktoré zažívajú  v procese výchovy a vzdelávania. 

To ovplyvnilo konečný výber kurzov vzdelávania učiteľov 

v zahraničí. 

 Počas leta sa 6 našich pedagogických a odborných 

zamestnancov zúčastnilo vzdelávania v zahraničí. Učiteľka 1. 

stupňa, Mgr. Anna Klasová, sa zúčastnila štruktúrovaného kur-

zu Umenie ako terapia – sebavyjadrenie a špeciálne potreby 

v umeleckom vzdelávaní  a Mgr. Tamara Bejdáková, učiteľka 

2. stupňa, sa zúčastnila kurzu: Šťastná škola: pozitívne vzdelá-

vanie pre uspokojenie a rozvoj životných zručností 

v Barcelone. 

Poslednou aktivitou bola pracovná návšteva – job shadowing 

vo Fínsku. Fínsky systém vzdelávania je nám dávaný za príklad 

kvalitného a dobre nastaveného systému. My sme chceli  tento 

systém „zažiť a vidieť na vlastné oči“. Do fínskej školy – Kel-

jonkangas Comprehensive   

pokračovanie na strane 11 →  
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School v Jyväskylä vycestovalo vedenie školy v zložení riadi-

teľka Mgr. Adriana Cíferská, zástupca Mgr. Jozef Jakuš, vedú-

ca MZ 2. stupňa Mgr. Monika Walterová a koordinátorka in-

kluzívneho tímu Mgr. Monika Svinčáková.  Zažili sme si, že čo 

do obsahu a formy práce so žiakmi na vyučovacej hodine sú 

naši učitelia v ZŠ Častá na porovnateľnej (i lepšej) úrovni ako 

vo fínskej škole. Avšak silou fínskeho systému je dobrý manaž-

ment a koordinácia na regionálnej úrovni a, samozrejme, mate-

riálne zabezpečenie. 

 Veríme, že absolvovaním týchto vzdelávacích aktivít 

sa rozšírili obzory naším učiteľom, získali cenné skúsenosti, 

zažili si nové metódy práce so žiakmi, ktoré budú zdieľať 

s ostatnými učiteľmi a aplikovať do svojej učiteľskej práce. 

 

ZŠ Častá 

 

Biela pastelka 

Úspešní častianski kynológovia... 

 

 Úvod a celé tohtoročné letné obdobie sa nieslo v 

znamení viacerých aktivít, súťaží a výstav, ktoré absolvova-

li členovia miestneho Kynologického klubu Častá. 

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

pokračovanie na strane 12 →  
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 Matúš Miko s Maxom, Dáša Mojšová s Leom, Karolí-

na Tropová s Beky, Nikoleta Kosecová so Zivou, Korina Lin-

dnerová s Tarou a František Kašický s Bailey a Tobym v Trna-

ve zložili skúšku doprovodného psa s testom správania BH-SK 

v rámci skúšobného poriadku Zväzu športovej kynológie SR. 

Marián Polakovič s Joly veľmi úspešne absolvovali skúšku 

obranára SO1.  Dosiahnutý úspech predstavuje výsledok výbor-

nej spolupráce, dlhodobej cieľavedomej prípravy a prístupu 

klubového výcvikára Mariána Polakoviča, ktorému patrí poďa-

kovanie a uznanie. Skúšky sa uskutočnili v spolupráci  a odbor-

nej koordinácii s  usporiadateľmi skúšky Barborou Odnogovou 

a Martinom Kaco Múcskom. Odborná príprava a výcvik pokra-

čuje a ďalší členovia klubu sa zúčastnia ďalších skúšok počas 

jesene. 

 V rámci podujatia k 90. výročiu futbalu v obci  sa 

uskutočnila ukážka výcviku obrany. Klub  reprezentovali Kori-

na Lindnerová s Tarou, Nika Kadlečíková s Mercy, František 

Kašický s Tobym, Matej Cvečka s Rockym, Barbora Odnogová 

s Hardym pod moderovaním a vedením klubového výcvikára 

Mariána Polakoviča a  figuranta Patrika Šimbocha. Išlo o vyda-

rené podujatie v spolupráci s organizátormi osláv Futbalového 

klubu Častá, predovšetkým s Ivanovom Ružekom, Martinom 

Myslíkom a Marcelom Križanovičom.  

 V rámci uplynulého obdobia bola aktualizovaná infor-

mačná tabuľa nášho  klubu v obci. Súčasne sa uskutočnilo roz-

lúčkové stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvys-

lancom Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodorom 

Nervikom pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie v 

našej krajine. Spolupracovali sme nielen v rozvoji slovensko-

nórskej spolupráce a pri projektoch Nórskeho finančného me-

chanizmu, ale aj ako milovníci psov. Terje návštivil aj našu 

obec Častá a náš Kynologický klub so svojim nemeckým ov-

čiakom Dinom.  

Na klubovej výstave weimarských stavačov v Radošinej  naša 

weimaráčka Bailey  v strednej  triede získala výborné hodnote-

nie a titul CAC. Súčasne splnila podmienku k uchovneniu. Na 

medzinárodnej výstave v Bratislave dosiahol tradične vynikajú-

ce ocenenia a výsledky Miro Novák so svojimi stredoázijskými 

ovčiarskymi psami. 
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 Klub zorganizoval v spolupráci s Obecným úradom v 

Častej tradičnú klubovú súťaž vo výkone psov. Tento rok sa jej 

zúčastnil rekordný počet účastníkov a otvoril ju starosta obce 

Róbert Lederleitner. Súťažné zápolenie rozhodoval Marián 

Polakovič za technickej asistencie Romana Stojkoviča a Majky 

Polakovičovej. 

 Víťazmi klubovej súťaže Kynologického klubu Častá 

2022 sú: 

Kategória veľkých plemien: 

1. Matej Cvečka  - Rocky  2. František Kašický - Bailey    

3. Nikoleta Kosecová - Ziva 

Kategória malých plemien: 

1. Peter Mačičák - Beky    2. Barbora Krasňanská - Lota    

3. Martina Brinzíková Badidová - Derek 

Kategória obrana: 

1. Matej Cvečka - Rocky   2. Korina Lindnerová – Tara       

3. František Kašický - Toby 

Kategória detí a mládeže: 

1. Boris Kollár – Tara         2. Ema Tekulová – Roxy           

3. Karolína Troppová – Beky 

 Kynologický klub Častá  sa taktiež zúčastnil tradičné-

ho sprievodu počas Pezinského vinobrania v spolupráci s  

Obecným úradom  v Častej. pokračovanie na strane 14 →  



Strana 14 

ČASTOVSKÝ INFORMAČNÍK       3/2022 

 

František Kašický, predseda klubu 

foto: Maria Polakovičová, Terézia Polakovičová, archív klubu 
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Letné úspechy trojbojárov 

 

 
 Aj počas letných dní sa pokračovalo v príprave na 

súťaže. Väčšina pretekárov započala prípravu na septembrové 

súťaže a tí najlepší predviedli svoje výkony v reprezentácii SR 

už v auguste. Začiatok augusta patril európskemu šampionátu 

tlakárov v Budapešti. Spomedzi väčšej výpravy SR sa medailo-

vo blyslo trio z nášho klubu. Ako prvý do bojov zasiahol v ka-

tegórii dorastencov Juraj Gabriel Blažíček. Juraj bojoval veľmi 

úspešne a v kategórii do 83 kg vybojoval svoj prvý titul majstra 

Európy, ktorý ešte ozdobil  

prvým miestom v absolútnom 

poradí. Znamená to, že máme 

najsilnejšieho dorasteneckého 

tlakára v Európe. Veľký ús-

pech zaznamenala aj naša 

najlepšia tlakárka Ľubica Pol-

korábová. Ľubica súťažila v 

kategórii do 69 kg a v hviezd-

nej konkurencii tvrdo vybojo-

vala s výkonom 117,5 kg 

bronz. V kategórii masters 

nad 50 rokov pri svojom re-

prezentačnom debute vybojo-

oval striebro v kategórii do 93 kg Marián Daňo s výkonom 170 

kg. 

 Na prelome augusta a septembra sme vycestovali do 

tureckého  šestnásťmiliónového Istanbulu na MS juniorov v 

silovom trojboji. Do finálnej prípravy sa prebojovala naša 

ostrieľaná medailová dvojica juniorských reprezentantov Olívia 

Lapšanská a Kristián Filip Jakubec. Olívia tento rok prešla do 

kategórie junioriek. Po medailovom úspechu na ME jej prípra-

va na Turecko vyšla výborne. Hneď v drepe predviedla národ-

ný rekord 172,5 kg. V tlaku 82,5 kg a v ťahu 150 kg.  

Š K  S P C  Č A S T Á     
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Všetko osobáky a navyše deväť platných pokusov vyniesli štyri 

bronzové medaile v kategórii do 76 kg. V ten istý deň vo večer-

ných hodinách nastúpil aj Kristián Filip v kategórii do 93 kg. 

Prvý drep 285 kg mu nevyšiel a zranil si chrbát. Keďže je to 

bojovník, napokon zabojoval a v tlaku dokonca znamenal oso-

bák 187,5 kg. Veľký súboj predviedol Kristán Filip v mŕtvom 

ťahu, kde so zaťatými zubami bojoval o striebro. Napokon z 

toho bol bronz, čo je veľký úspech rovnako ako štvrté miesto v 

trojboji. Letná príprava vo vysokých teplotách bola tvrdá, ale 

vyplatila sa, medaily z vrcholných šampionátov patria k našim 

najväčším úspechom tohtoročnej finančne ťažkej sezóny. Teraz 

nás čaká jesenná časť a ďalšie méty, ktoré bude v nastávajúcej 

ekonomickej situácii veľmi ťažko dobývať... 

 

Pavol Kovalčík, tréner 

 

90. rokov častianskeho futbalu 

 

 Po ukončení sezóny 2022/23 

sa chlapci všetkých našich mužstiev 

dočkali očakávaného zaslúženého od-

dychu po veľmi dobrej a úspešnej sezó-

ne. Mužstvá PRÍPRAVIEK U9 a U11 

mali najdlhšie voľno. Svoje súťaže za-

čínajú po skoro troch mesiacoch. A-mužstvo malo najkratšie 

voľno ,pretože okrem novej sezóny ich čakalo ešte aj účinkova-

nie v Slovnaft Cupe. 

 PRÍPRAVKA U9 začala svoju súťaž 10. septembra 

domácim turnajovým trojzápasom. Pripomíname, že táto kate-

gória hráva súťaž turnajovým spôsobom. V súťaži sú 4 muž-

stvá a každé dva týždne usporiada jedno mužstvo na domácom 

ihrisku turnaj, kde každé mužstvo odohrá tri zápasy. Prvé sú-

ťažné zápasy priniesli tieto výsledky: 

ČASTÁ-ŠENKVICE 0:1 

ČASTÁ-MODRA 3:1 

ČASTÁ-BÁHOŇ  6:1 

 Takže po týchto výsledkoch, obsadili chlapci po do-

mácom turnaji pekné druhé miesto. 

Z mužstva odišlo zopár chlapcov do vyššej kategórie, ale zasa 

prišli noví chlapci. Mužstvo povedú v novej sezóne Pavol Pola-

kovič a Matej Cíferský. Pred prvými súťažnými zápasmi mali 

tréneri na tréningu až 16 chlapcov, čo znamená, že chlapci 

a hlavne rodičia chlapcov majú záujem, aby ich deti športovali 

a nás ako vedenie to nesmierne teší. Chlapcom a trénerom sa-

mozrejme držíme palce, aby sa im všetkým darilo a mali 

z futbalu radosť. 

 

 PRÍPRAVKA U11 prešla takisto obmenou. Z minulo-

ročného kádra odišli niektorí chlapci do vyššej kategórie U13. 

Keďže túto kategóriu v Častej momentálne nemáme, chlapci 

budú pokračovať v mužstve FK CINEMAX DOĽANY. Muž-

stvo v novej sezóne povedie ako tréner Pavol Minárik. Vypo-

máha mu tiež Pavol Polakovič.  

F C  S L O V A N  Č A S T Á  
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Všetci veríme, že sa 

mužstvu bude dariť 

a v zápasoch budú dosa-

hovať priaznivé výsledky 

a hlavne oni sa budú 

spoločne tešiť z futbalu. 

V prvom kole síce pre-

hrali naši chlapci zápas 

s Vištukom, ale 

v druhom kole porazili 

doma Doľany 5:3, aj keď 

po prvom polčase prehrá-

vali naši chlapci 0:3. 

Mužstvo má kvalitu a 

potenciál, len to treba 

pretaviť do samotných 

zápasov postupnými 

krokmi. 

  

 V lete sme ako klub prvýkrát organizovali týždenný 

futbalový kemp pre deti. Zúčastnilo sa ho 21 detí. Bola to naša 

premiéra v organizovaní takéhoto kempu a my už teraz vieme 

do budúcna, kde a v čom sa máme zlepšiť. Veríme, že sa de-

ťom páčilo a budeme radi, ak sa nám podarí aj budúci rok zor-

ganizovať podobný kemp a možno ešte lepší. 

 Po kempe zorganizoval Pavol Minárik spoločne 

s rodičmi detí víkendový pobyt v Terchovej. Opäť pekné 

a príjemné spestrenie prázdnin. Deti absolvovali na pobyte fut-

balový zápas, plno zábavy a tiež turistiku.Veľká vďaka samo-

zrejme patrí rodičom detí, ktorí prispeli veľkou mierou, aby sa 

tento výlet uskutočnil. 

Naši chlapci z  A-MUŽSTVA po minulosezónnom 3. mieste 

a hlavne skvelej jarnej časti si tiež trochu oddýchli, ale veľmi 

rýchlo sa vrátili do prípravy na novú sezónu. 
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 Po reorganizácii súťaží budú pôsobiť v 6. lige ObFZ 

Bratislava-vidiek.  Káder mužstva ostal pokope, jedinou novou 

tvárou v mužstve je Dominik Wiesner. Prišiel k nám z dorastu 

Interu Bratislava. 

  

 A-mužstvo začalo svoje súťažné účinkovanie opäť aj 

v Slovnaft Cupe, kde v predkole porazili po skvelom 

a bojovnom výkone na domácom ihrisku Vištuk 2:0. V prvom 

kole sme hostili treťoligový Inter Bratislava a rozdiel troch líg 

bolo vidieť. Naši chlapci prehrali 0:8, ale bojovali a určite si aj 

z tohto zápasu zobrali ponaučenie. Stále máme veľmi mladé 

mužstvo a takýmito zápasmi len zbierajú veľké skúsenosti. 

Naše A-mužstvo má za sebou odohratých 5 kôl v novej sezóne 

2022/23, kde dosiahli dve víťazstvá a tri prehry: 

1.kolo Lozorno - Častá 6:1 

2.kolo Častá - V. Leváre 5:3 

3.kolo Častá - Stupava 5:4 

4.kolo P. Mikuláš - Častá 1:0 

5.kolo Častá - Jablonové 0:1 

 Chlapci hlavne v posledných dvoch zápasoch mali 

veľkú prevahu nad súpermi, no nedokázali streliť vytúžené 

góly, premárnili veľké množstvo šancí, no všetci vo vedení 

veríme, že sa to prelomí a príde víťazná vlna. Mužstvo v zápa-

soch hľadá minulosezónnu pohodu a v každom zápase sa chala-

ni trápia a hľadajú, ale všetci veríme, že jarná časť minulej se-

zóny nebola len náhoda. Po treťom kole sme sa rozlúčili 

s trénerom Jožkom Kováčom, ktorý dal prednosť trénovaniu 

v inej lige. K mužstvu sa po dvojročnej prestávke vrátil staro-

nový tréner František Čechovič, s ktorým sme sa zatiaľ dohodli 

na spolupráci do konca jesennej časti. Veríme, že nový tréner 

prinesie do mužstva opäť pohodu a ľahkosť a chalani ukážu 

opäť skvelé výkony, tak ako počas uplynulej sezóny. 

 Dňa 23. júla sme organizovali oslavy 90. výročia zalo-

ženia nášho futbalového klubu. Pri tejto príležitosti sme ocenili 

67 bývalých futbalistov, ktorí v minulosti reprezentovali  náš 

klub a podieľali sa na veľkých úspechoch. Počas osláv odohrali 

zápasy PRÍPRAVKY U9 a U11 a nakoniec hlavný zápas odo-

hrali Starí páni Častej proti mužstvu MUFUZA, čo je mužstvo 

futbalových zázrakov zložené z hercov, spevákov a bývalých 

ligových futbalistov. Takisto sa na podujatí predstavili členovia 

Kynologického klubu z Častej, ktorí pod taktovkou ich klubo-

vého výcvikára Mariána Polakoviča urobili malú ukážku z ich 

úžasnej práce so svojimi štvornohými miláčikmi. Za to im patrí 

veľká vďaka a takisto veľké poďakovanie patrí aj dobrovoľ-

ným hasičom z Častej, ktorí pripravili pre naše deti vynikajúcu 

penovú zábavu. 
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 Na oslavách sa na pozvanie zúčastnili predseda Ob-

lastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek pán Miroslav 

Baxa a tiež vedúci sekretár Bratislavského futbalového zväzu 

pán Ján Farbula. Takisto aj oni ocenili naše vedenie za prácu 

pre klub a zaželali ešte veľa úspešných rokov pre „častovský 

futbal“. 

VEĽKÉ ĎAKUJEM – patrí všetkým, ktorí sa podieľali na prí-

pravách tejto veľkolepej akcie, bolo to náročné ,no myslíme si, 

že sa akcia podarila a ľudia boli spokojní. 

 

 Chcel by som popriať všetkým našim mužstvám veľa 

úspechov v sezóne 2022/2023, aby sa im vyhýbali zranenia 

a aby sme sa všetci spoločne tešili a stretávali na našich zápa-

soch v čo najväčšom počte. 

 

Ivan Ružek, predseda  FC  SLOVAN ČASTÁ  
 

Malokarpatský pohár  2022 
 

 Počas  víkendu 9. až 11. septembra 2022 sa uskutočnil 

XIII. ročník Malokarpatského pohára RC historických letec-

kých modelov. Súťaž sa aj v tomto roku uskutočnila na súk-

romnom modelárskom letisku RC klubu Častá, ktorého štatu-

tárnym zástupcom je p. Rudolf Pribul. 

 Súťaž organizačne zabezpečoval Leteckomodelársky 

klub Dubnica n/Váhom, za sponzorstva Leteckomodelárskeho 

klubu Bratislava, firmy ArianeSport.sk p. Jozefa Jaššu, predaj-

ne modelárskych potrieb RC SVET.SK z Bratislavy, Michala 

Žitňana a samozrejme ako už tradične aj samotného riaditeľa 

súťaže Štefana Mokráňa. Patronát nad súťažou prevzal aj 

v tomto roku starosta obce Častá Mgr. Róbert Lederleitner. Po 

vlaňajšom slnečnom počasí nám tento rok meteorológovia sľu-

bovali veterné a daždivé počasie, čo sa im, žiaľ, aj vyplnilo. V 

piatok si ešte mohli prítomní pretekári zalietať v krásnom pod-

večery nesúťažné lety. V sobotu sa lietalo za nárazového veter-

ného počasia, čo v konečnom dôsledku zapríčinilo, že pár mo-

delov skončilo na stromoch a dokonca jeden aj uletel. 

 V nedeľu sa počasie trochu umúdrilo, a tak sme mohli 

odlietať kategórie „Cross“.  Žiaľ, súťaž bola poznamenaná tým, 

že veľa tradičných súťažiacich v piatok odišlo a súťaže sa ne-

zúčastnilo. Piatkové poobedie bolo venované zabezpečenie 

zázemia súťaže. Stavali sa stany, prístrešky pretekárov, ale aj 

„sekretariátu“ súťaže a bufetu. Tento rok sa na počte preteká-

rov podpísala nie moc priaznivá predpoveď počasia a mnohí 

„tradiční“ účastníci neprišli. 

 V zmysle rozpisu súťaže, sa v sobotu  o 09:00 h usku-

točnil nástup pretekárov. Súťaž otvoril  jej riaditeľ Š. Mokráň. 

Na súkromnom modelárskom letisku RC klubu Častá privítal 

účastníkov jeho štatutárny zástupca Rudolf  Pribul, ktorý popri-

al všetkým krásne zážitky a veľa radosti z lietania na teritóriu 

obce Častá.  

 Po privítaní a vydaní pokynov súťažiacim riaditeľom 

súťaže Š. Mokráňom  prišlo aj na slávnostné chvíľky. Naši 

jubilanti, a bolo ich neúrekom, dostali svoje sviatočné torty a 

pamätné listy: Olin Vitásek (85), Mirko Čamaj (85), Ján Vese-

lovský (85), Svaťo Supek (75), Jozef Sedlár (75), Ján Sabo 

(70), Peter Grünwiedel (70) a Milan Horváth (70). Potom sa už 

začalo so samotným lietaním. Na súťaži sa prezentovalo cel-

kom  22 pretekárov, ktorí predstavili 58 modelov. Najstarším 

účastníkom bol Miroslav Čamaj z Banskej Bystrice, najmlad-

ším Alex Ďuriš z Nitry. Najvzdialenejším účastníkom Zdeněk 

Slapnička, ktorý meral cestu na súťaž až z Prahy. Vzhľadom na 

vrtošivé počasie nebol vydaný časový program, ale každý pilot 

mal možnosť slobodne sa rozhodnúť pre príslušnú kategóriu, 

ktorú si zvolil a išiel lietať. Všetky kategórie stihli odlietať 

svoje súťažné lety v sobotu. 
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Funkcionári MP 2022: Št. Mokráň, riaditeľ súťaže, M. Horváth, hl. 

časomerač J. Sedlár, technický komisár, R. Pribul, štatutárny zástup-

ca RC klubu Častá, J. Sabo, tech. poradca 

Titan Miroslava Oravca, kategória ELOT 



Výsledky jednotlivých kategórií: 

 

 V kategórii ½ A ELECTRIC OT štartovalo 11 pretekárov. 

Víťazom sa stal L. Učnay s modelom Top Banana KL-61 

pred Z. Slapničkom (Karubi) a M. Grežom (Fubar). 

 V kategórii ELOT (striedavé motory)  štartovalo 7 

pretekárov. Víťazom sa stal L. Učnay s modelom Play Boy 

pred M. Ďurišom (Play Boy) a M. Čamajom (Ciclone). 

 V kategórii ½ TEXACO štartovali len 2 pretekári. Víťazom 

sa stal J. Kadlec s modelom Fubar. V. Mojžiš (Top Banana) 

neodštartoval. 

 V kategórii OTVR Gliders (vetrone) štartovalo 9 pretekárov. 

Víťazom sa stal A. Ďuriš s modelom Žehrovice 2, pred K. 

Horáčkom (Uranio) a R. Kollárom  (Kvapka). 

 Víťaz tejto kategórie, mladý Alex Ďuriš, si aj v tomto roku 

prevzal „Putovný pohár“ a stal sa jeho držiteľom na ďalší 

rok. 

 V kategórii RC Poštolka štartovalo 8 pretekárov. Víťazom sa 

stal Z. Slapnička pred Š. Mokráňom a P. Rábekom. 

 V kategórii Elektrogumák štartovali iba 2 pretekári. 

Víťazom sa stal L. Učnay (Sokol 465) pred Z. Slapničkom 

(Souper-Snoper).  

 V rámci vyhlasovania výsledkov si všetci „medailisti“ 

prevzali poháre, diplomy a účastnícke listy. Riaditeľ súťaže Š. 

Mokráň poďakoval všetkým účastníkom za to, že prispeli 

k pohode a dobrému priebehu súťaže. 

 V nedeľu sa po dažďovej preháňke počasie konečne 

ako-tak umúdrilo, a tak mohla prebehnúť súťaž „Cross“. 

V kategórii ½ A ELECTRIC OT ako aj OTVR. Lietalo sa opäť 

po dvojiciach systémom KO. 

 V kategórii ½ A ELECTRIC OT štartovali 4 pretekári. 

Víťazom sa stal J. Barčík s modelom Ciclone pred V. 

Mojžišom (Fubar) a D. Špačkom (Eros). 

 V kategórii OTVR Gliders štartovalo 6 pretekárov. Víťazom 

sa stal A. Ďuriš s modelom Žehrovice pred V. Mojžišom 

(Káně) a K. Horáčkom (Uranio). 

 Na záver rád poďakujem Štefanovi Mokráňovi za 

prípravu a organizáciu  XIII. ročníka Malokarpatského pohára, 

ktorý vynaložil veľa síl a času pre jeho zdarný priebeh. 

Samozrejme veľké poďakovanie patrí aj modelárom z RC 

klubu Častá pod vedením štatutára Rudolfa Pribula za milé 

prijatie vo svojom areáli a pomoc pri organizovaní tohto 

nádherného podujatia. 
 

Ing. Jozef Sedlár, športový komisár súťaže 

foto: Roman Setnický, Dalibor Špaček  
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