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Názov obce Názov kultúrno-spoločenského podujatia 

Báhoň 

Školský ples (v januári) 

Karneval, Vítanie jari (február) 

Stavanie mája (30.4) 

Deň matiek (2. májová nedeľa) 

Oslava MDD (jún) 

Richtárska varecha – súťaž (jún) 

Posedenie - Mesiac úcty k starším (október) 

Hody – roľnícka nedeľa (október) 

Katarínska zábava (november) 

Mikuláš a vianočné trhy (december) 

Podeľme sa (charitatívna akcia) 

Požehnanie vína 

Uvítanie detí do života 

Deň nevidiacich (1x do roka, deň otvorených dverí) 

Krížová cesta (hraná mladými) 

Procesia 

Cirkevné koncerty (v kostole) 

Báhoňská výstava vín 

Budmerice 

Matičný reprezentačný fašiangový ples (1 x ročne, február), 

Veľkonočné zdobenie kraslíc (1x ročne, marec - apríl), 

Uvítanie detí do života (1x ročne, máj), 

Stavanie mája (1x ročne, apríl), 

Deň matiek (1x ročne, máj), 

Koláče priamo z pece (2 x ročne, máj, november), 

Fazuľovica (1x ročne, máj), 

Deň detí (1x ročne, jún), 

Poľovnícke aktivity (1x ročne, jún), 

Kasiopea festival (1x ročne, júl), 

Krumplové šeličo (1 x ročne, august), 

Výstava obrazov (1x ročne, august), 

Guláš (1x ročne, august), 

Rozprávkový les (1x ročne, august), 

Katarínska zábava (1 x ročne, november), 

Mikuláš (1x ročne, december), 

Vianočné charitatívne trhy (1x ročne, december), 

Vianočná burza (1x ročne, december), 

Vianočný koncert (1x ročne, december), 

Batôžkový Silvester (1x ročne, december), 

Tvorivé dielne (jarné a vianočné), 

Prednášky z histórie, 

Odber krvi, 

Šarkaniáda. 

Cena Rudolfa Fabryho – (1x ročne, december) 

Festival folklórnych súborov – (1x ročne, jún) 

Častá 

Fašiangová/zimná zabíjačka (február) 

Karneval, vítanie jari (v období fašiangov) – fašiangový sprievod/Divadlo na kolene 

Fašiangové posedenie dôchodcov (február) 

Stavanie mája (1x ročne, koniec apríla)  

Deň matiek (1x ročne, máj) 

Oslava MDD (jún) – oslava v ZŠ aj v Rodinnom centre 

Medzinárodný festival vo varení gulášu (máj) 



Príloha 2 Kultúrno-spoločenské a športové podujatia v mikroregióne 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU ČERVENÝ KAMEŇ  
verzia 1.0 doplnené znenie 

2 

 

Festeátro (1x za 2 roky, v období jún - august) 

Častofský jarmek (júl) 

Častovský farmársky rínek (jún – október) 

Vatra k SNP (1x ročne, august) 

Púť na Hrade Červený Kameň/Červenokamenská púť (1x ročne, august) 

Hody, zasvätenie kostola  Sv. Imricha (1x ročne, november) 

Katarínska zábava (november) – posedenie dôchodcov/mesiac úcty k starším  

Mikuláš (december) 

Vianočné trhy (1x ročne, december) 

Silvestrovský ohňostroj (1x ročne, december - január) 

Školský ples (nepravidelne organizovaný) – rodičovská zábava 

Obecný ples na hrade Červený Kameň (február) 

Pivný festival (august – september) 

Ochutnávka vín miestnych vinárov (jar – jeseň) 

Festival zabudnutých remesiel na hrade Červený Kameň (júl) 

Nedeľné posedenia s dychovkou (júl – august - september)  

Uvítanie detí do života (1x ročne, jeseň) 

Doľany 

Uvítanie detí do života  (1x ročne, január) 

Ompitálska zabíjačka (1x ročne, február), 

Doľanský ples  (1 x ročne január – február) 

Detský maškarný ples (1x ročne, február), 

Podeľme sa – pôstna polievka  (1x ročne  marec)                                              

Púť ku sv. Leonardovi – (1x ročne, šiesta nedeľa po Veľkej noci), 

Spoločné stavanie mája (1x ročne, apríl) 

Ochutnávka vín (1x ročne, máj), 

Deň matiek (1x ročne, máj), 

Koncert SENZI  (1 x ročne, máj) 

Rozprávkovým lesom (1x ročne, september), 

Vatra SNP (1x ročne, august), 

Posedenie pre starších (1x ročne, október), 

Stretnutie vo vinohradoch (1x ročne, október), 

Hody k úcte sv. Kataríny (1x ročne, november), 

Mikuláš (1x ročne, december).  

Pochovávanie basy (1x ročne,  február) 

2x ročne jarmok ( Ompitálsky) 

Vianočná akadémia (1x ročne december) 

Prehliadka historického vodného mlyna 

Dubová 

Benefičný koncert (január)    

ITF Slovakiatour (január – február)   

Valentínky ples (február) 

Pupácky ples (marec) 

Babská zábava - pochovávanie basy (marec) 

Divadelné vystúpenie (marec)  

MDŽ (marec)  

Šibačková zábava (apríl)  

Veľkonočné sviatky (apríl)    

Noc s Andersenom (apríl)  

Vínny festival ČK panstva (apríl)   

Richtárska varecha - stavanie mája (apríl)   

sv. Florián - sv. omša patróna (máj)  

Deň matiek (máj)  

Deň otvorených pivníc na sv. Urbana (máj) 
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sv. Urban - sv.omša patróna (máj) 

Deň detí (jún)  

Keramické trhy Pezinok (jún) 

CM výstup na Kuklu (jún) 

Festival MČK (jún) 

Festival sciskanic (august)  

Vinobranie Modra (august)  

Vinobranie Pezinok (september)  

Hodová zábava (október)    

Hody - slávnostná sv. omša (október)  

Jablkové hodovanie  (október)   

Mesiac úcty k starším (október)  

retnutie s jubilantami (október)  

Sviatok všetkých svätých (november)  

sv. Hubert - sv. omša patróna (november)  

Deň otvorených pivníc (november) 

Zapálenie adventnej sviece u Joslíka (november)  

Sv. Mikuláš na Dubovej (december) 

Vianočný program (december)   

CREDO pri Betleheme (december)  

Jasličková slávnosť (december)  

Polnočný ohňostroj (december) 

Jablonec 

Fašiangový pochod masiek 

Starostovský ples 

Detský karneval 

Zápisy a uvítanie do života novonarodených detí  

Richtárska varecha 

Stavanie mája 

Deň matiek 

Vinári od Gidry 

Deň detí 

Hody k úcte Sv. Magdalény 

Poľovnícke dni 

Halmešská fazuľovica 

Mesiac úcty k starším 

Oslavy Mikuláša 

Vianočná akadémia 

Vianočné trhy 

Silvestrovský chôdzobeh 

Pochovávanie basy spolu s fašiangom 

Otvorené pivnice (2.ročník) – 10 pivníc formou vínnej cesty 

Stretnutia veteránov v rámci jazdy zastavenie v obci na občerstvenie 

Píla 

Privítanie detí do života (január) 

Jubilanti (január) 

Detský karneval (február) 

Maškarný ples (február) 

Deň žien (marec) 

Stavanie mája (máj) 

Deň matiek (máj) 

MDD (jún) 

Deň otcov (jún) 

Hodová zábava (júl) 
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Vatra SNP (august) 

Mikulášske posedenie pre deti (december) 

Vianočné trhy (december) 

Výstup na Kuklu a privítanie Nového roka (december) 

Štefanová 

Stavanie májov (1x ročne, apríl), 

Oslavy kvetnej nedele (1x ročne, apríl - máj), 

Deň matiek (1x ročne, máj), 

Deň detí  (1x ročne, jún), 

Historický festival ( 1 x ročne MČK) 

Štefanovské hody  – sviatok sv. Štefana –  (1x ročne, august), 

Púť ku kaplnke sv. Rozálie ( 1 x ročne, september) 

Mikulášske balíčky  (1x ročne, december) 

Ochutnávky vín v pivniciach Malokarpatskej vínnej cesty (2x ročne) 

Vištuk 

Uvítanie detí do života, 

Fašiangy, pochovávanie basy (1x ročne, február), 

Valentínsky ples (február), 

Strelecký ples (február), 

Karneval pre deti (február),  

Farmársky jarmok (marec), 

Vištucký „Knihomoľ“ (marec – apríl), 

Noc s Andersenom (apríl) 

Stavanie mája (1x ročne, 30. apríl), 

Deň matiek (1x ročne, máj), 

Hodové slávnosti, 

MDD  (1x ročne, jún), 

Poľovnícka zábava (júl),  

Vištukfest (júl), 

Opekanie na streľnici (august), 

Vatra zvrchovanosti (august), 

Vištucké prasiatko – súťaže v športovej streľbe (1x ročne, august – september), 

Večer vištuckých vín (1x ročne, august – september) 

Ochutnávky vín v pivniciach Malokarpatskej vínnej cesty (1x ročne, september),  

Výstava ovocia a zeleniny (1x ročne, september), 

Kultúrno spoločenské podujatie vo vištuckých vinohradoch (september), 

Ochutnávka tradičných jedál ( september), 

Jablkové hodovanie (september), 

Zóna bez peňazí ( 1 – 2 x ročne, jar, jeseň) 

Mesiac úcty k starším (1x ročne, október), 

Svätomartinské požehnanie mladých vín (1x ročne, november), 

Batôžkové posedenie seniorov, 

Zapálenie adventnej sviece na námestí, 

Mikuláš (1x ročne, december), 

Školská tržnica (december), 

Vianočné trhy (1x ročne, december), 

Súťaž vo varení vianočnej kapustnice, 

Vianočné posedenie so seniormi (december), 

Jasličková slávnosť (december) 

Prameň: PHSR obcí, vlastné spracovanie 
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Názov obce Názov športového podujatia 

Báhoň Futbalové zápasy 

Budmerice 

Orientačný beh 

Rybárske preteky detí 

Budmerice v pohybe – beh, cyklistika  

Branno-technické cvičenia  

Majstrovstvá v discgolfe 

Súťaž v stromolezení 

Majstrovské futbalové zápasy 

Hokejbalové turnaje 

Častá 

Turnaj o pohár starostu – silový trojboj 

Deň lyžiarov  – bežecké preteky na lyžiach 

Častovská 50 – tka – turistický pochod 

Mraznické chodníčky – bežecké preteky 

Celoročné majstrovské zápasy vo futbale (jarná a jesenná časť) – zápasy žiakov, 

seniorov  

Celoročné podujatia v silovom trojboji 

Celoročné podujatia v karate 

Celoročné kynologické podujatia  

Silvestrovský výstup na Geltek 

Častovský cyklookruh – cyklistické a bežecké podujatie  

Vianočný turnaj vo volejbale 

Doľany 

Stolnotenisový turnaj   (január) 

Lyžiarske preteky  (január),  

Jozefovský piknik na Godovej skale (marec) 

Detská olympiáda (jún)  

Turistika pre všetkých ( august), 

Malokarpatské stretnutie hasičských zborov,  

Jesenný beh pre zdravie,  

Silvestrovský výstup na Geltek, (december) 

Vinohradnícky dogtrekking Doľany 

Dubová 

McDonald Cup - minifutbal.turnaj žiakov 1.stupňa ZŠ 

Plavecký výcvik detí ZŠ (MŠ) 

Branné hry seniorov   

Školský výlet detí 

Športové popoludnie malotriedok okresu Pezinok   

CM výstup na Kuklu 

Školský výlet detí  

Futbalový turnaj 

Stolnotenisový turnaj    

Silvestrovský výstup na Kuklu  

Jablonec 

Stolnotenisový turnaj,  

Majstrovské futbalové zápasy,  

Hokejbalové turnaje 

Strelecké preteky 

Píla 
Stolnotenisový turnaj 

Futbalový turnaj 

Štefanová Preteky v športovej streľbe 

Vištuk 

Majstrovské futbalové zápasy 

Vištucký turnaj v malom futbale 

Motokrosové a bikrosové preteky 

Medzinárodné, národné a regionálne turnaje v športovej streľbe 
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Memoriál Antona Bardouna  august) 

Medzinárodný stolno tenisový turnaj  (1x ročne, september) 

Prameň: interné materiály obce, vlastné spracovanie 

 

 


