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AKTUALITY Z MESTA
Na ostatnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva ste poslancov informovali o situ-
ácii s triedením odpadu a o situácii v Zber-
nom dvore Rajec.
 V súčasnosti máme menšie problémy so 
separovaným odpadom. Zberný dvor v Rajci 
bol nastavený tak, že sa prevádzkoval z pre-
daja vyseparovaného odpadu, ktorý od nás 
vykupovali firmy, ktoré sa ďalej zaoberali jeho 
spracovaním. Navyše sme z Recyklačného 
fondu dostávali príspevky a každý člen zdru-
ženia obcí Rajecká dolina prispieva paušál-
nym príspevkom podľa počtu občanov.
 Počas štyroch rokov sa situácia nečaka-
ným spôsobom, môžem povedať, že až dra-
matickým, zhoršila – výkupcovia separované-
ho odpadu vykupujú tieto komodity za štvrtino-
vé ceny. Ako príklad môžem uviesť, že kedysi 
sa predávala tona najkvalitnejšej vyseparova-
nej plastovej fľaše za 600 eur, dnes je to iba 
150 eur. Recyklačný fond, ktorý vznikol na 
podporu tých, ktorí budú separovať, nám ke-
dysi platil zhruba 30 až 40 tisíc eur ročne za 
vyseparovaný objem odpadu – za rok 2013 a 
2014 nám však neposlali ešte žiadne finančné 
prostriedky. Na základe týchto skutočností, 
vznikli so zberným dvorom problémy, ktoré sa 
snažíme riešiť tak, aby bol chod zariadenia za-
chovaný. 
 Všetky obce a mestá čakajú na začiatok 
roka, kedy od 1.1.2016 vstúpi do platnosti no-
vý zákon o odpadovom hospodárstve. Nový 
zákon odbremení od nákladov s triedením od-
padu mestá a obce, pretože na základe záko-
na vzniknú „Organizácie zodpovednosti vý-
robcov“, ktoré budú mať zmluvy s miestnymi 
samosprávami a budú od nich odkupovať trie-
dený odpad. Zmena pre obce a mestá nastane 
od 1.7.2016. Predpokladám, že po zmene fi-
nancovania za odpady sa situácia v zbernom 
dvore dostane do normálu.

Poslancov MZ ste informovali aj o navrho-
vanom projekte vybudovania chodníka 
medzi Rajcom a Šujou.
 Touto možnosťou sa zaoberáme už nie-
koľko rokov. Boli vypracované viaceré štúdie, 
ako by mal chodník vyzerať. Zastavil nás však 
vždy rovnaký problém – ako vyriešiť pozemky 
pod chodníkom, keďže ich vlastní veľa sú-
kromných vlastníkov.
 Posledný variant bol navrhnutý tak, že by 
sa chodník vybudoval na pozemkoch mesta a 
pozemkoch Slovenského pozemkového fon-
du (SPF). Na krajnicu cesty by sa položil vyvý-

šený obrubník, ktorý oddelí cestu od chodníka 
a vybudoval by sa tu 2,5 metra široký chodník. 
Vznikne nám však ešte jedna povinnosť, od-
kanalizovanie dažďových vôd z cesty. Pod ce-
stou sa nachádzajú tri priepusty, do ktorých by 
sa vybudovali zberače kanalizácie. 
 Na základe tohto variantu sme dali vypra-
covať geometrický plán a následne sme požia-
dali SPF o prenájom pozemkov za týmto úče-
lom. V rokovaní sme boli úspešní a so SPF už 
máme podpísanú nájomnú zmluvu. Najdôleži-
tejší krok, aby sme mohli požiadať o územné 
rozhodnutia a stavebné povolenie, máme za 
sebou. Predpokladám, že v priebehu polroka 
by sme mohli mať všetky náležitosti ukončené 
a budeme hľadať finančné prostriedky na jeho 
realizáciu. 
 Chodník budeme budovať od Rajca po re-
štauráciu Eden, kde sa nachádza koniec kata-
stra mesta. Zvyšnú časť od Edenu po Šuju by 
mala zrealizovať Obec Šuja.

V minulom čísle sme informovali o zapoje-
ní sa mesta do výzvy na rekonštrukciu ve-
rejného osvetlenia. Bolo mesto úspešné?
 Áno, Mesto Rajec bolo úspešné a získali 
sme viac ako 500 tisíc eur na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia. Na základe tohto pro-
jektu sa vymenia všetky svetelné body v Rajci 
a zrekonštruuje sa všetkých štrnásť rozvádza-
čov. Stĺpy a rozvody sa zatiaľ vymieňať nebu-
dú. Rekonštrukcia by sa mala uskutočniť do 
30.6.2016.
 Po hlavnej rekonštrukcii osvetlenia by sme 
mali ušetriť zhruba 50 % ročných nákladov 
(ktoré dnes predstavujú okolo 45 tisíc eur).     
Z ušetrených prostriedkov (okolo 22 tisíc eur 
ročne) chceme postupne zrekonštruovať jed-
notlivé stĺpy a rozvody verejného osvetlenia    
v meste. 
 Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa 
zaoberáme už niekoľko rokov, preto som veľ-
mi rád, že nám tento projekt vyšiel a nebude-
me musieť riešiť verejné osvetlenie prostred-
níctvom prenájmu osvetlenia nejakému cu-
dziemu správcovi.

Pred časom sme sa spoločne rozprávali aj 
o navýšení počtu tried v materských ško-
lách, prostredníctvom rekonštrukcie budo-
vy na Mudrochovej ulici. Máte nejaké nové 
informácie?
 Mám potešujúcu správu. Boli sme úspešní 
aj v žiadosti o finančné prostriedky na rekon-
štrukciu materskej školy. V žiadosti sme žiada-

li prostriedky na vytvorenie troch nových tried, 
získali sme finančné prostriedky na jednu trie-
du vo výške 61 tisíc eur. 
 Po konzultácii s ministerstvom školstva a 
po prerokovaní v mestskej rade sme sa roz-
hodli, že budeme rekonštruovať hospodársky 
pavilón v MŠ na Mudrochovej ulici z finan-
čných prostriedkov zo získanej dotácie. A to 
tak, že z nevyužitých priestorov hospodárske-
ho pavilónu vytvoríme jednu triedu a šatne      
s tým, že kuchyňa v tejto MŠ zostáva a bude sa 
tu aj naďalej variť. 
 Počas najbližších mesiacov budeme vy-
berať dodávateľa na rekonštrukciu a predpo-
kladám, že od jari budúceho roka by sme za-
čali s rekonštrukciou tak, aby vznikla nová trie-
da, ktorá by bola k dispozícii už od septembra 
2016, a aby sme mohli uspokojiť rodičov, keď-
že kapacity našich materských škôl v súčas-
nosti nepostačujú. 
 Máme vypracovanú projektovú dokumen-
táciu aj na nadstavbu hospodárskeho paviló-
nu. Ďalšia etapa by bola taká, že keď vyjde 
ďalšia výzva na rekonštrukcie materských 
škôl, opätovne sa budeme uchádzať o príspe-
vok z európskych finančných prostriedkov. 
 Ak nám vyjdú naše plány, tak po rekon-
štrukcii pavilónu v roku 2016 a následnej nad-
stavbe (ak sa nám podarí získať ďalšie finan-
čné prostriedky), by sme mali prerobený celý 
hospodársky pavilón v MŠ na Mudrochovej uli-
ci, bude zmodernizovaná kuchyňa a vzniknú 
tri nové triedy. 

Za rozhovor ďakuje Šzá

BUDEME MAŤ NOVÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
H

ĎAKUJE MATERSKEJ ŠKOLE 

NA MUDROCHOVEJ ULICI

ZA VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV
H

ZÁROVEŇ VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

VO VÝSTAVNEJ SIENI RADNICE V RAJCI 

EMA MÁ MAMU. MAMA MÁ EMU.
šlabikáre zo zbierky Štefana Peteju

3.11. - 30.11.2015

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta



Z OKTÓBROVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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 Štvrté riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci sa usku-
točnilo 15. októbra 2015. 

 V prvom bode programu predniesla poslancom hlavná kontrolórka 
mesta Ing. Sekáčová Správu o kontrole plnenia uznesení, ako aj o uz-
neseniach doposiaľ nesplnených. Uvedenú správu zobrali poslanci na 
vedomie.
 Rokovania mestského zastupiteľstva sa zúčastnili aj riaditeľky oboch 
materských škôl v Rajci a riaditelia Základnej školy na Lipovej ul. a Zá-
kladnej umeleckej školy. Tí predniesli Správy o výsledkoch a podmien-
kach výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok. Správy 
mestské zastupiteľstvo schválilo.
 Následne sa poslanci zaoberali financiami mesta, a to konkrétne Oz-
námeniami o zmene rozpočtu a Návrhom na zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2015. Oznámenia zobrali na vedomie a Návrh zmeny rozpočtu jed-
nomyseľne schválili.
 Prerokovaná bola aj Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Rajec   
k 31.12.2014, ktorú poslanci zobrali na vedomie.
 V ďalšom bode programu poslanci MZ schválili odpredaj niektorých 
parciel spoločnosti Golf Park Rajec, a.s., ktoré doteraz aj užívali. Bližšie 
informácie o plánovanom projekte na odpredaných pozemkoch podal 
na zasadnutí Ing. Pešek, konateľ spoločnosti.
 Spoločnosť EduGo, s.r.o., požiadala o prenájom domu súpisné č. 37 
na Námestí A. Škrábika v Rajci. Toto špeciálno-pedagogické centrum 
sa venuje deťom, ktoré majú problémy s výslovnosťou, so psychikou a 
pod. Aj tento prenájom poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľ-
ne schválili.
 V interpeláciách poslanci MZ predniesli pripomienky a návrhy obča-
nov, ktorými sa budú zaberať jednotlivé oddelenia mestského úradu.
 V závere rokovania primátor informoval prítomných poslancov o pri-
pravovaných projektoch a výzvach, do ktorých sa mesto Rajec zapojilo.

MsÚ Rajec

 S odstupom času bolo vykonané porovnanie niektorých štatistic-
kých ukazovateľov. Z nižšie uvedených výsledkov môžeme konštato-
vať, že kompostovisko má už svoje stabilné miesto v živote časti oby-
vateľov nášho mesta. Tí občania, ktorí chceli, si našli čas a spôsob, ako 
svoj biologický odpad doviesť do kompostoviska. Vďaka ním môžeme 
hodnotiť realitu „nášho spoločného kompostovania“. 

 Od začiatku tohto roka bolo celkovo dovezené do kompostoviska 
viac ako 26 000 kg biologického odpadu, ktorý doviezlo 378 občanov.   
Z hľadiska ulíc bola početnosť dovozu biologického odpadu podľa počtu 
občanov nasledujúca: Moyzesova 54, Janka Kráľa 35, 1. mája 33, Parti-
zánska 23, Hollého 22, Sama Chalúpku 19, Benkova 14, Obrancov mie-
ru 12, Kollárova a Fullova po 11, Fučíkova a Športová po 10, Záhrad-
nícka 9, Švermova 8, Nádražná a Jánošíkova po 6, Lipová 5, Kostolná 
3, Hviezdoslavova, Šafárikova, Pri Rajčanke a Frívaldského po 2, Slád-
kovičova a Jilemníckeho po 1. Porovnaním návštev bol priemerný počet 
občanov počas jedného týždňa na konci mesiaca máj 8,2 občana a na 
konci mesiaca október 12,2 občana. Priemerný počet dovozu biologic-
kého odpadu na týždeň sa zvýšil z pôvodného priemerného množstva 
635 kg na 1083 kg. Podiel domácností na separovaní biologického od-
padu voči všetkým domácnostiam v meste sa zvýšil z počtu 0,66 % (na 
konci mája) na 21 % v uplynulom mesiaci. Je potrebné zdôrazniť, že 
uvedené percentá sú vypočítané z priemeru, čo nezohľadňuje skutoč-
nosť viacnásobného opakovania sa tých istých občanov. 
 Pozitívom je však to, že čast našich občanov tento spôsob likvido-
vania buriny, konárov, trávy a podobne vyhovuje. Všetkým týmto ob-
čanom patrí naše poďakovanie za to, že aj vďaka nim sme znížili 
vývoz biologického odpadu na skládku komunálnych odpadov. 

 Čo však povedať na margo tých občanov, ktorí i napriek vytvoreným 
podmienkam pre kompostovanie radšej vyhodia pokosenú trávu za svoj 
pozemok? Dňa 3. novembra sme mohli len skonštatovať, že takto „jed-
noducho a svojsky“ niekto „kompostuje“ pokosenú trávu a iný odpad 
tým, že ho vyhodil pri koryte Rajčianky za Partizánskou ulicou. Niečo     
k tomu dodať je azda zbytočné. Takéto konanie však musí niekto zapla-
tiť – a budeme to my všetci!

Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ Rajec
1x foto: Ján Jasenovec

 Vo štvrtok 5. novembra pred polnocou okolo 23.44 hod. zasiahlo 
územie Rajca krátke slabé zemetrasenie. Otrasy trvali okolo piatich 
sekúnd – roztriasli sa budovy, lustre, nábytok a drnčali poháre. 

 Podľa stanoviska Slovenskej akadémie vied bolo epicentrum päť ki-
lometrov od Rajca pri obci Rajecká Lesná v Strážovských vrchoch. Lo-
kálne magnitúdo malo hodnotu 2,5 stupňa Richterovej stupnice. Podľa 
dát globálnej seizmickej siete EMSC-CSEM ležalo epicentrum v hĺbke 
dva kilometre juhozápadne od Rajca. „Otrasy zaznamenali takmer všet-
ky seizmické stanice na území Slovenska a dokonca aj v Ostrave,“ uvie-
dol portál imeteo.sk.

Šzá
Ilustračné foto: internet

NOČNÉ ZEMETRASENIE V RAJCI

ZHODNOTENIE VYUŽÍVANIA
RAJECKÉHO KOMPOSTOVISKA

V JÚNOVOM ČÍSLE MESAČNÍKU RAJČAN SME VÁS INFORMOVALI 
O VYUŽÍVANÍ KOMPOSTOVISKA ZRIADENÉHO V KRIVÍNE
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 Mesto Rajec má zámer v roku 2016 vytvoriť chránenú dielňu Mest-
skej polície Rajec. Cieľom projektu je zvýšenie efektivity činnosti MsP 
prostredníctvom aktívneho využívania kamerového systému občanov 
so zmenenou pracovnou schopnosťou. Pracovníci chránenej dielne by 
mali v rámci pracovnej náplne obsluhovanie kamerového systému a 
monitorovanie záujmových priestorov.

 Vytvorením chrá-
nenej dielne si kladie-
me za cieľ zvýšiť kvali-
tu práce policajtov, 
zvýšiť ich prítomnosť  
v teréne a tým dosiah-
nuť zvýšenie bezpeč-
nosti občanov a náv-
števníkov mesta. Sú-
bežne s tým chceme 
handicapovaným ob-
čanom poskytnúť ich 
ďalšie pracovné uplat-
nenie. V prípravnej fá-
ze projektu bude vyko-

naný prieskum záujmu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. 
Na základe získaných informácií bude spracovaná databáza záujem-
cov podľa miery zdravotného postihnutia, možností dochádzky na pra-
covisko nachádzajúcom sa na 2. poschodí v budove, motorických spô-
sobilostí a pod. 
 Bližšie informácie o pripravovanom projekte môžete získať na te-
lefónnych číslach: 159, 0907 631 403, 041/ 507 65 32, 041/ 507 65 30, 
prípadne nám môžete napísať na e-mail  .mestska.policia@rajec.sk

UPOZORNENIE NA BLOKOVANIE VÝKONU ZIMNEJ ÚDRŽBY 
OSOBNÝMI VOZIDLAMI

 Sme v čase, kedy ešte po snehu niet ani chýru, nepotrvá to však 
dlho a tento čas sa zmení. Pravidelný a rýchly výkon zimnej údržby 
očakáva každý z nás, občanov. Zároveň aj my očakávame, že všetci ob-
čania nášho mesta vytvoria podmienky pre jej výkon. V tejto súvislosti je 
potrebné zdôrazniť, že parkujúce vozidlá v rôznych úsekoch cesty spô-
sobujú najväčší problém. 

 Mestská polícia Rajec v tejto súvislosti upozorňuje všetkých vodi-
čov, aby vzali na zreteľ túto skutočnosť a nekomplikovali svojimi vozidla-
mi čistenia mesta počas zimnej údržby!  

HORIACE KONTAJNERY

 S príchodom zimy začína aj vykurovacia sezóna a s ňou aj problémy 
s horiacimi kontajnermi. V ostatných rokoch došlo k viac ako k 30 požia-
rom kontajnerov na komunálny odpad. 
 Vo väčšine prípadov bolo príčinou požiaru vhodenie žeravého po-

pola do kontajnera a jeho ná-
sledné vznietenie. 
 V rámci predchádzania 
takýchto závažných udalostí 
Mestská polícia Rajec upozor-
ňuje občanov na obozretnosť 
a opatrnosť pri zaobchádzaní 
s nevyhasnutým popolom. 
Majte na pamäti, že ohrozuje-
te iných a rovnako tak poško-
dzujete majetok nás všetkých! 

PRIECHODY PRE CHODCOV

 Každodenná ranná služba príslušníkov Mestskej polície Rajec na 
priechodoch pre chodcov v blízkosti základných škôl na uliciach 
Kostolná a Hollého zabezpečuje bezpečnosť školákov na ich ceste do 
školy. 

 Upozorňujeme žiakov, aby prechádzali cez cestu iba po priecho-
doch pre chodcov a na vozovku vstupovali až vtedy, keď je prechod cez 
cestu bezpečný! 

ČIERNE SKLÁDKY 

 Nelegálne skládky odpadkov, tzv. čierne skládky patria k neestetic-
kým skládkam okrajových častí mesta Rajec. Dňa 1. októbra 2015 v ča-
se od 7. hodiny príslušníci mestskej polície v spolupráci s pracovníkom 
mestského úradu vykonali na území mesta Rajec kontrolu a mapovanie 
týchto nepovolených skládok odpadu. Optimálny čas pre mapovanie 
nelegálnych skládok 
odpadov je práve po-
čas mesiacov októ-
ber a november.
 N a  z á k l a d e 
Zákona č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch a 
Všeobecne záväz-
ného nariadenia Me-
sta Rajec č. 11/2013 
je vytváranie nele-
gálnych skládok od-
padov ZAKÁZANÉ! 
 Príslušníci MsP 
Rajec budú aj naďa-
lej tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť a v priebehu zimného 
obdobia vykonajú komplexné mapovanie nepovolených skládok, ktoré 
budú identifikované podľa veľkosti, druhu a pôvodcu skládky. Zistený 
pôvodca nelegálnej skládky bude riešený v zmysle zákona. 

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
5x foto: archív MsP Rajec a MsÚ Rajec
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 V našom meste od septembra vykonáva 
svoju činnosť nové zariadenie, ktoré slúži na 
pomoc pre všetkých rodičov. Súkromné cen-
trum špeciálno-pedagogického poradenstva    
v Rajci (ďalej len SCŠPP Rajec) je zriadené      
v zmysle § 133 Zákona č. 245/2008 Z.z. o vý-
chove a vzdelávaní a zaradené do siete škôl a 
školských zariadení k termínu 1.9.2015. 

 „Za zriadenie a plnú podporu ďakujeme pá-
novi primátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi a tiež 
Mestskému zastupiteľstvu v Rajci. Víziou náš-
ho zariadenia je vytvorenie odborného bez-
pečného poradenského priestoru pre rodi-
čov a ich deti“ – povedala Mgr. Zuzana Bieli-
ková poverená riadením Súkromného centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva v Rajci.

 „Vznik SCŠPP Rajec ovplyvnili najmä dve 
skutočnosti, a to absencia odborného strediska 
špeciálno-pedagogického poradenstva v Ra-
jeckej doline a prejavený záujem škôl v danom 
mikroregióne“, pokračovala. „Konkrétne potre-
by, na ktoré chceme odbornou činnosťou rea-
govať sú: vysoký počet integrovaných detí, po-
treba zabezpečenia intenzívnej diagnostickej a 
preventívnej činnosti na školách, presieťovanie 
pedagogických a odborných zamestnancov – 
zabezpečenie pravidelnej spolupráce, vytvore-
nie konkrétnej ponuky odborného vzdelávania 
(programy, kurzy, konferencie) pre odborných 
zamestnancov (pedagógovia, špeciálni peda-
gógovia, psychológovia, asistenti, vychováva-
telia). Cieľom nášho zariadenia je zabezpeče-
nie odbornej starostlivosti o žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti 
so zdravotným znevýhodnením, poskytovanie 
pomoci v procese ich integrácie do spoločnosti 
v spolupráci s rodičmi, školou, odbornými lekár-
mi a sociálnymi pracovníkmi, prevencia vývino-
vých porúch a narušenej komunikačnej schop-
nosti, realizácia prednášok a školení pre odbor-
ných pracovníkov, rodičov i širšiu verejnosť. 
Odbornú činnosť v SCŠPP Rajec zabezpečí 
tím zložený zo psychológa, špeciálneho peda-
góga, logopéda a sociálneho pracovníka. 
 Naša odborná činnosť je ďalej zameraná na 
komplexnú psychologickú a špeciálnopedago-
gickú terapiu (psychoterapiu, stimuláciu, korek-
ciu a reedukáciu oslabených alebo narušených 
schopností). V oblasti rečového a jazykového 
vývinu sa zaoberáme rozvojom sluchovej a zra-
kovej percepcie a jednotlivých stránok rečové-
ho prejavu, priestorovej a pravo-ľavej orientá-
cie v priestore, rozvojom taktilnej a kinestetickej 
percepcie a skvalitnenia vnímania telesnej 
schémy. Venujeme sa aj zlepšeniu činností detí 
v rôznych oblastiach, či už rozvoju jemnej i hru-
bej motoriky, koncentrácii pozornosti, techniky  
i kvality čítania cvičeniami okohybných svalov, 
fixácií, regresií, gramatickej stránky písomného 
prejavu, matematických schopností, zvyšova-
nie vývinovej úrovne práce s číslom, numeric-
kých operácií, v oblasti stratégie a taktiky mate-
matického myslenia, EEG biofeedback terapiu 
a HRV biobeedback terapiu. Máme vypracova-
né individuálne metódy vhodné pre deti s ADD, 
ADHD (porucha pozornosti) a so špecifickými 

poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysorto-
grafia, dyskalkúlia), individuálne metódy vhod-
né pre deti po odklade školskej dochádzky a je-
den rok pred vstupom do základnej školy, skupi-
nové metódy a programy vhodné pre deti pred-
školského veku, so špecifickými poruchami 
učenia, s poruchami správania. Nezabúdame 
ani na poradenské služby pre rodičov detí s po-

ruchami správania (ro-
zvoj rodičovských zruč-
ností, filiálna terapia, 
rodinná terapia, doty-
ková terapia). 
 Terapia je určená 
pre deti so všetkými 

druhmi, stupňami a vzájomnými kombináciami 
postihnutí od narodenia až po ukončenie prí-
pravy na povolanie, pre všetky deti zdravotne 
znevýhodnené.

 Svoje služby ponúkame predovšetkým 
školským zariadeniam. V materských školách 
prostredníctvom terénnej činnosti vyhľadáva-
me deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, ktoré sú vo väčšine prípadov rozpo-
znateľné už v predškolskom veku. Skorou diag-
nostikou a následne špeciálno-pedagogickou 
rehabilitáciou predchádzame vzniku týchto po-
rúch, vypracujeme individuálny rehabilitačný 
program, zameraný na cielený rozvoj oslabenej 
oblasti. Vyšetrenia sú zameraného aj na ziste-
nie školskej zrelosti a pripravenosti na školskú 
dochádzku, s ohľadom nielen na vedomostnú, 
ale aj sociálnu a emocionálnu zrelosť. Základ-
ným školám poskytujeme komplexnú psycho-
logickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku a 
starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, odbornú metodickú 
pomoc pri vypracovávaní individuálnych vzde-
lávacích programov, v spolupráci s výchovným 
poradcom školy môžeme žiakom školy v kon-
čiacich ročníkoch poskytnúť poradenstvo pri 
voľbe ďalšieho vzdelávania, pomoc pri život-
nom plánovaní, voľbe štúdia, povolania a pra-
covného uplatnenia, vykonávame supervízie 
pre pedagogických a odborných zamestnancov 
školy.
 Naša činnosť nezostáva iba v školských 
zariadeniach. V detským domovoch poskytu-
jeme psychologickú a špeciálno-pedagogickú 
diagnostiku a starostlivosť, zisťujeme aktuálnu 
úroveň vývinu detí v zariadení, poskytujeme 
poradenstvo pre zamestnancov detského do-
mova (vychovávatelia, profesionálni rodičia) 
ohľadom osobnostného rozvoja detí, ktoré ma-
jú v starostlivosti, či supervízie pre pedagogic-
kých a odborných zamestnancov zariadenia. 
 Pomáhame rodičom zistiť vývinovú úroveň 
ich dieťaťa a posúdiť, či ide o rovnomerný alebo 
nerovnomerný vývin, vypracujeme individuálny 
programu rozvoja pre konkrétne dieťa a pomá-
hame s jeho realizáciou, rodičom poskytujem 
výchovné poradenstvo a rozvoj rodičovských 
zručností (filiálna terapia, rodinná terapia, doty-
ková terapia...), v oblasti osobnostného vývinu 
poskytujeme pomoc pri aktuálnych záťažových 
a krízových situáciách, disharmonickom vývine 
osobnosti a osobnostných ťažkostiach rôznej 
etiológie, poradenstvo, príp. programy zamera-
né na rozvoj a optimalizáciu osobnosti, riešenie 
adaptačných a socializačných problémov a 
vzťahov, ťažkosti v komunikácii a sebaregulá-
cii.“ – informovala Zuzana Bieliková a ešte do-
dala:

 „Súkromné centrum špeciálno-pedagogic-
kého poradenstva v Rajci realizuje odbornú čin-
nosť v dvoch základných líniách. Od začiatku 
októbra 2015 začala s terénnou formou čin-
nosti, prostredníctvom ktorej realizuje bezplat-
né odborné skupinové programy v Základnej 
škole na Lipovej ul. v Rajci, v Katolíckej spo-
jenej škole Rajec, v Materskej škole na Mudro-
chovej ul. v Rajci, v MŠ na Ul. Obrancov mieru 
Rajec, v ZŠ Rajecké Teplice, v MŠ Rajecké 
Teplice, v MŠ Rajecká Lesná, v MŠ Ďurčiná,     
v MŠ Kunerad, v ZŠ Kunerad, v ZŠ Stránske,    
v MŠ Stránske, v ZŠ Jasenové, v ZŠ Kamenná 
Poruba.
 Prostredníctvom našich programov ponú-
kame pre materské školy programy: Logope-
dická depistáž – zistenie rečových a komuni-
kačných schopností u detí vo veku 3 – 5 rokov a 
následné posilnenie rečových a komunikač-
ných schopností dieťaťa (vyhodnotenie a in-
dividuálna konzultácia s rodičmi a pedagó-
gom). Škola volá – zistenie silných a slabých 
stránok detí v predškolskom veku, zistenie 
školskej zrelosti u detí, posilnenie prípravy die-
ťaťa do školy (vyhodnotenie a individuálna kon-
zultácia s rodičom a s pedagógmi). Programy 
ponúkame aj pre základné školy: Pozorne čí-
tam a píšem – včasné vyhľadávanie a pred-
chádzanie vývinových porúch učenia a pozor-
nosti, poznanie silných a slabých stránok žia-
kov s cieľom nájsť efektívne kroky k eliminácii 
možných ťažkostí v učení s narastajúcimi po-
žiadavkami. Efektívne učenie – aktivita na zis-
tenie osobného štýlu učenia a na spoznanie 
efektívnych stratégii pri učení. Profesijná orien-
tácia – program zameraný na diagnostiku pro-
fesijných kompetencii a hľadanie profesijného 
zamerania. Poznáš ma? – program zameraný 
na prevenciu patologických javov.

 Od 1. januára 2016 budeme realizovať aj 
ambulantnú činnosť, a to formou poskytova-
nia komplexnej špeciálno-pedagogickej, psy-
chologickej, diagnostickej, terapeutickej a po-
radenskej činnosti. 

 Súkromné centrum špeciálno-pedagogic-
kého poradenstva v Rajci bude svoje služby po-
skytovať počas pracovného týždňa v čase od 
8.00 do 16.00 hod. – v prípade potreby čas 
vyšetrenia prispôsobíme možnostiam klienta. 
Sídlime v Rajci na Námestí A. Škrábika 37     
v budove vedľa Katolíckej spojenej školy. 
Kontakt: 0908 145 622, , www.scspprajec.sk
scspprajec@gmail.com. – nakoniec dokončila 
Mgr. Zuzana Bieliková poverená riadením Sú-
kromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva v Rajci.

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE RODIČOV A ICH DETI UŽ AJ V NAŠOM MESTE

Z. Ščasná, MsKS Rajec

SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME!
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 Študenti nášho Gymnázia na Ja-
vorovej 5 v Rajci – Ľubomír Hlaváč, 
Simona Vysoká a Pavol Hartiník, sa 
16. októbra zúčastnili prestížnej súťa-
že s názvom Smelo na cesty, ktorej 
cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť na ce-
stách. Zapojilo sa jedenásť škôl. Je to 
workshop organizovaný Dopravnou 
akadémiou, spoločnosťou Kia Motors 
Slovakia a VÚC Žilina.
 Žiaci boli rozdelení do jedenástich 
náhodných trojčlenných tímov. Tím,   
v ktorom súťažil Ľubomír Hlaváč, sa 
umiestnil na vynikajúcom treťom mie-
ste. 

 A ako hodnoti l  súťaž jeden            
z účastníkov? Ľubomír Hlaváč, žiak  
II. ročníka nášho gymnázia nás infor-
moval: 
 „Konferencia vo vzdelávacom 
stredisku KIA – Gbeľany bola určite 
zaujímavá skúsenosť. Už od začiatku 
bol program veľmi pestrý. V úvode 
workshopu ma najviac zaujala pre-
zentácia spoločnosti Kia Motors Slo-
vakia, ktorá nám predstavila portfólio 
značky. Samozrejme, rovnako ma za-
ujala aj prestávka s občerstvením, 
kde som si pri dobrej káve a chlebíč-
koch mohol podebatovať o najnov-
ších novinkách v automobilovom prie-
mysle. Keď nás odtrhli od stola s ob-
čerstvením, začali sme s prácou na 
projekte. Po psychicky náročnej 3,5 
hodinovej práci sme sa rozutekali na 
obed, kde sme sa doplna nasýtili kó-
rejskou ryžou. Po obede nastalo obá-
vané prezentovanie tímových prác 
pred porotou. Bolo zaujímavé pozrieť 
si prácu kolegov a vypočuť názory 
odbornej poroty, ktorej najobávanej-
ším členom bol pán Bazovský“.

PaedDr. Veronika Veselá,
Gymnázium, Javorová 5, Rajec

1x foto: archív gymnázia

SMELO 
NA CESTY Bežná jeseň v Zbore sv. Ladislava vyzerá tak, 

že sa približne v polovici septembra stretneme na 
prvom nácviku po letnej prestávke a potom na ví-
kendovom sústredení, aby sme začali s prípravou 
vianočného repertoáru. 

 Jeseň 2015 je ale výnimočná – keďže sme si 
naplánovali dve pomerne náročné podujatia krát-
ko po sebe, jesennú prípravu sme odštartovali už  
v polovici augusta a aj tradičné sústredenie bolo už 
v septembri. Generálkou na obe tieto podujatia bol 
rovnako netradičný koncert na sviatok Sedembo-
lestnej Panny Márie 15. septembra v Ďurčinej, kto-
rý mal veľký úspech a podľa slov pána starostu bu-
de od budúceho roka stabilnou súčasťou hodo-
vých slávností. 
 V októbri nás teda čakali dve podujatia – me-
dzinárodný festival a celoslovenská súťaž – a obe 
nám poskytli možnosť porovnať sa s inými zbormi 
z blízkeho či širšieho okolia, ale aj z celého Sloven-
ska a zahraničia. Prvým z nich bol 6. ročník medzi-
národného festivalu zborového spevu VOCE MA-

GNA v Žiline, na ktorom sme spolu s ďalšími tromi 
zbormi – Arcus a La Famiglia zo Žiliny a Sursum 
corda z Rosiny – vystúpili na otváracom koncerte  
v stredu 7. októbra v Kysuckom Novom Meste. 
 Druhú možnosť porovnať si svoje schopnosti a 

zároveň reprezentovať 
farnosť i mesto Rajec 
sme mali v dňoch 16. až 
18. októbra v Košiciach, 
kde sa konala Celoštát-
na postupová súťaž 
speváckych zborov 
dospelých, ktorú s troj-
ročnou periodicitou or-
ganizuje Národné osve-
tové centrum s podpo-
rou ministerstva kultúry. 
Celoslovenskému kolu 
predchádzali regionál-
ne a krajské kolá, v kto-
rých si sily zmeralo 38 
zborov a do Košíc puto-
vali ich víťazi. Šesťčlen-
nej odbornej porote sa 

postupne predstavilo jedenásť zborov v dvoch ka-
tegóriách – veľké zmiešané zbory a komorné zo-
skupenia. Zbor sv. Ladislava pod vedením 
PaedDr. Evy Kyškovej sa v prvej kategórii umiest-
nil v striebornom pásme.
 Aj toto ocenenie je pre nás nielen zadosťučine-
ním, ale najmä záväzkom naďalej sa zlepšovať. 
Už teraz pripravujeme vianočný repertoár, ktorý si 
budete môcť vypočuť pri sv. omšiach počas celého 
vianočného obdobia i na tradičnom koncerte na 
sviatok sv. Štefana 26. decembra v Kostole sv. La-
dislava v Rajci.
 Tu však naše plány nekončia, čaká nás ná-
ročný rok 2016... – ale o tom niekedy inokedy. 

Martina Rybárová, Zbor sv. Ladislava

CENOBRANIE ALEBO NETRADIČNÁ JESEŇ ZBORU SV. LADISLAVA

1x foto: autor

 Ani v tomto roku sme neporušili tradíciu a zor-
ganizovali sme Deň európskych jazykov v Gymná-
ziu Rajec na Javorovej 5, ktorý sa konal 7. októbra. 
 Myšlienka Európskeho dňa jazykov sa zrodila 
na pôde Rady Európy počas Project's Final Confe-
rence v apríli 1997, ktorú organizovala Lan-
guage Policy Division. Návrh bol podporený 
predstaviteľmi jednotlivých štátov a preskú-
maný rôznymi orgánmi Európskej komisie. 
Hlavným cieľom kampane bola podpora bo-
hatého lingvistického a kultúrneho dedičstva 
Európy. Bola to príležitosť osláviť jazykovú 
rozmanitosť Európy a zdôrazniť dôležitosť 
jazykového vzdelávania v prostredí naras-
tajúceho multilingválneho a multikultúrneho 
kontinentu.
 Pripravili sme preto aktivity nielen pre 
našich žiakov, ale i pre žiakov 9. ročníka Zá-
kladnej školy na Lipovej ulici a tiež deviata-
kov z Katolíckej spojenej školy. V našom 
gymnáziu sa učí päť európskych jazykov: sloven-
ský, anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk. 
Pri tejto príležitosti sme vyučovanie rozdelili do ja-
zykových blokov, aby sme žiakom jazyky priblížili 
trochu inou – hravou formou. Žiaci mali možnosť 
pozrieť si prezentácie, videá, vypočuť nahrávky, 
napísať svoje meno v azbuke, vysloviť rôzne fran-

cúzske slová, tiež ich čakali rôzne kvízy a úlohy, no 
najviac ich zaujala rozprávka Máša a medveď       
v ruskom jazyku. Všetci žiaci sa aktívne zapájali do 
pripravených činností a v skupinkách absolvovali 
jednotlivé jazykové oddelenia.
 Sprievodnou akciou celého podujatia bol aj 
týždeň s anglickým lektorom Grahamom Last, kto-
rý sa stal neoddeliteľnou súčasťou tohto podujatia. 

Obe tieto akcie sa realizujú už tretí rok. Tento rok 
všetky ročníky nášho gymnázia absolvujú English 
week s lektorom.
 Každý súhlasil, že ovládanie jazyka je obrov-
skou výhodou pri začlenení sa do súčasného otvo-
reného sveta.

JAZYKY VLÁDNU SVETU

PaedDr. Veronika Veselá, 
Gymnázium, Javorová 5, Rajec

1x foto: archív gymnázia
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 Ďalší mesiac nám ušiel ako voda a bežcom 
pribudli ďalšie kilometre – nielen tie tréningové, 
ale aj pretekárske. Dalo by sa povedať, že se-
zóna 2015 je na konci, no stále sa nájde v okolí 
blízkom i ďalekom zaujímavé podujatie, ktoré 
sa kvôli zážitku z behu a novým skúsenostiam 
oplatí navštíviť. V rajeckej doline sa uplynulý 
mesiac doslova roztrhlo vrece s pretekmi, spolu 
ich bolo až desať. Na niektorých z nich pútali 
pozornosť aj Rajčania.

 17. októbra sa konal premiérový ročník Be-
hu Súľovskými skalami, na ktorý zavítalo až 
25 Rajčanov. Pretekári si mohli vybrať z troch 
možností behu krásnou prírodou – 5,6; 12,4 
alebo 24 km závod. Najdlhšiu trať si zvolili traja 
naši bežci. Najlepšie si počínal 
Branto Michalec, ktorý s časom 
2:21:40 obsadil sympatickú 10. 
priečku. 5,6 km beh si vybral Jaro 
Taldík. Podal výborný výkon a čas 
0:24:54 preňho znamená zisk 1. 
miesta v „B“ kategórii. Na rovnakej 
trati sa darilo aj Jarke Uhlárikovej. 
Tá s časom 0:39:23 v rámci svojej 
kategórie tiež dosiahla najvyššie 
ocenenie. Stredne dlhá, 12,4 km 
trať, zlákala najviac našich členov. 
Parádny výkon podal Janko Piala, 
jeho čas 1:01:14 mu však na zisk 
cenných kovov nestačil a musel sa 
uspokojiť s piatym miestom. O nie-
čo pomalší boli ďalší naši chalani, 
no v rámci svojich kategórií bodova-
li naplno. Tomáš Valenta (čas 1:10:17) nena-
šiel premožiteľa v junioroch, Vlado Rybár 
(1:10:45) vyhral tretie miesto v „B“ skupine a 
Jaro Stupňan (1:10:58) zhodne tretie miesto   
v kategórii „C“. Novopečená členka klubu, Bet-
ka Úradníková, uzatvorila žatvu tretieho mie-
sta s časom 1:16:09 v kategórii žien.
 V ten istý deň sa v Žiline uskutočnil beh po 
schodoch, 23 poschodí budovy Eurohomestar 
– Beh do neba. Kratučký, no neľahký závod     
s prevýšením 70 m sa páčil aj Rajčanom. Vrat-
ko Šimek skončil druhý spomedzi juniorov, keď 
schody vybehol za 2 minúty a 3 sekundy. „O pár 
schodov pomalší“ bol Peťo Uhlárik, do cieľa 
prišiel o cca 8 sekúnd neskôr a obsadil tak v ju-
nioroch 5. miesto.
 O deň neskôr, v nedeľu, sa konal Beh oko-
lo Dulova. Na kratšej 2,5 km trati dominoval 
opäť Vratko Šimek a domov si odniesol ďalšie 
1. miesto (0:8:12,67). Na 5 km trati ukázal svoje 

kvality nestarnúci Zdeno Koleda a časom 
0:16:12 ovládol kategóriu nad 40 rokov.
 Posledný októbrový víkend patril už tradič-
ne rajeckému podujatiu – 12-minútovke. Krás-
ne slnečné počasie oslovilo až 55 pretekárov 
všetkých vekových kategórií, aby si na záver 
bežeckej sezóny prišli otestovať svoje sily. Detí 
na dráhe za Základnou školou Lipová bežalo 
tridsať. Najrýchlejším dievčaťom bola Nina 
Bieliková, ktorá stihla za 12 minút nakrútiť na 
dráhe 2278 metrov. Chlapci potvrdili, že by mali 
mať predsa len trošku rýchlejšie nohy a víťaz, 
Kiko Brezáni, zabehol 2641 m. Žien sa na drá-
hu postavilo päť, najlepšie išla Domča Vaná-
ková, ktorá prebehla 2830 m. Juniori boli iba 
dvaja a celkom jednoznačne zvíťazil Vratko 

Šimek, ktorý so svojimi 3230 m ovládol nielen 
svoju kategóriu, ale tešil sa aj zo zisku bronzu   
v celkovom poradí. Suverénny špičkový výkon 
predviedol Peter Kováč, ktorý 12 minút využil 
na 3664 m a ovládol celkové poradie. 2. miesto 
patrí Paťovi Holešovi (3419 m). Po krásnych 
výkonoch sme sa, vyhriati krásnym jesenným 
slnkom, presunuli do Klubu dôchodcov, kde 
sme slávnostne ukončili sezónu 2015 v rámci 
bežeckých podujatí, ktoré organizuje Maratón 
klub Rajec. Do veselej vravy sa podávala 
vynikajúca kačka s plnkou a lokšami, oficiálnou 
prísahou na ozembuch sme do svojich radov 
prijali dve nové členky – Janku Pialovú a Betku 
Úradníkovú, pozreli sme si zopár videospomie-
nok z našich bežeckých potuliek svetom a po-
maly, ale isto, sme načrtli aj čo to z 33. ročníka 
Rajeckého maratónu, na ktorý sa už teraz veľmi 
tešíme. Krásne poobedie opäť stmelilo našu 
skvelú maratónsku rodinu.

 A na záver sa chceme s vami podeliť ešte   
o jednu vec. Po tohtoročnom maratóne sme sa 
účastníkov prostredníctvom ankety pýtali, ako 
vnímajú Rajecký maratón – čo treba zlepšiť, 
kde máme zabrať, čo ponechať, čo vylúčiť. Zoz-
bierali sme veľa cenných podnetov, ktoré nám 
pomôžu v plánovaní už najbližšieho ročníka. 
Jednou z otázok bolo aj, čo majú bežci na Ra-
jeckom maratóne najradšej. Niektoré výpovede 
nás naozaj úprimne potešili, a tak sme sa roz-
hodli s vami o ne podeliť, pretože je to ocenenie 
a pochvala pre každého obyvateľa Rajca a oko-
litých dediniek. Patrí všetkým, ktorí si Rajecký 
maratón nosia v srdci:
 1. Páči sa mi región, príroda, lokalita mara-
tónu, priestor štartu a cieľa, kde je všetko blízko 
a poruke. Páči sa mi, že je jarmok, a tak rodina, 
ktorá ma príde podporiť, sa má kde zabaviť. Pá-
čia sa mi dobrovoľníci na občerstvovačkách, 

ktorí sú veľmi ochotní a milí. Páči sa 
mi, že štartovné ešte nevyletelo do 
závratných výšin ako inde a páči sa 
mi, že napriek nižšiemu štartovné-
mu si ešte stále v taške nájdem trič-
ko a v cieli dostanem krásnu medai-
lu. Páči sa mi občerstvenie v cieli.
 2. Najradšej mám všetko – at-
mosféru a srdečnosť, to, ako si vá-
žite všetkých bežcov, aj tých oby-
čajných, ako myslíte na všetko, aby 
aj o tých menej rýchlych bolo po-
starané. Vy ste môj najmilovanejší 
beh na Slovensku a kto chce orga-
nizovať dobré a kvalitné bežecké 
podujatie, mal by vás prísť prosiť    
o rady, ako na to. Dokiaľ budem vlá-
dať behať, isto prídem do Rajca ku 

vám. Ste môj najmilovanejší beh.
 3. Rajeckého maratónu som sa tento rok 
zúčastnila prvýkrát, no už teraz viem, že sa sem 
k Vám budem vracať. Prijateľné štartovné, za 
ktoré sme získali nielen možnosť štartu, ale aj 
pekné tričko, nádhernú medailu, na ktorú sa 
vždy s radosťou pozerám, a tak si pripomínam 
najťažší polmaratón, aký som doteraz bežala, 
keďže bolo tento rok neskutočne horúúúúco. 
Ale nie len to, pripomínam si tú neskutočne po-
zitívnu energiu, ktorá bola vo vzduchu, beh       
v tak nádhernej prírode, prostredie, ktoré člove-
ka chytí za srdce a ja som si hovorila, že ďaku-
jem Bohu za možnosť behať. Pripomína mi ľudí, 
ktorí práve v Rajci boli neskutočne skvelými fa-
núšikmi, občerstvovali nás, kričali, povzbudzo-
vali. Organizátorom klobúk dole za usporiada-
nie! Prajem Vám veľa, veľa spokojných bežcov.

-jr-
1x foto: archív MK Rajec

 Katolícka spojená škola Rajec získala finančnú podporu od nadácie 
Ekopolis v rámci grantového programu Zelené oázy na skrášlenie oko-
lia školy. 
 Zanedbané a desaťročia neudržiavané plochy sme postupne vyme-
nili za zelené priestranstvo s vysadenými drevinami, mobilnými hriad-
kami s kvetmi a zeleninou. Obnovili sme trávnik, oddelili cestu a parko-
vacie miesta od zelene. Pribudli aj lavičky, kompostovisko, ekovýchov-
né prvky a zavlažovací systém. 
 Odviedli sme veľký kus práce, do ktorej sa dobrovoľne zapojili nie-
len zamestnanci a žiaci školy, ale aj ich rodiny. 
 Cieľom projektu bolo, aby sa všetci, ktorí prichádzajú do školy alebo 
prechádzajú okolo, cítili príjemne a spolu s nami sa podieľali na tvorbe 
zelenej plochy plnej života.

ZÁHRADOU DO ŠKOLY

Katolícka spojená škola Rajec
1x foto: archív KSŠ

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

RAJECKÁ 12-MINÚTOVKA
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 Na futbalistov FK Rajec čakalo posled-
ných päť zápasov jesennej časti, v ktorých 
chceli získať čo najviac bodov a vylepšiť si 
svoje postavenie v tabuľke. Prvú príležitosť na 
to mali v domácom zápase proti FK Strečno. 

FK Rajec – FK Strečno 3:0 (1:0)
Góly: 32. Kordiš, 57. Drahno, 68. Person

 Domáci boli od úvodu aktívnejším muž-
stvom. Ako prvý sa strelecky presadil strelou   
z uhla Martin Kordiš.   
V druhom polčase pre-
kvapil brankára hostí 
gólom zo štandardnej 
situácie hrajúci tréner 
domácich Michal Dra-
hno. Hostia sa na ve-
ľký tlak nezmohli a za 
celý zápas vyslali na 
bránu len dve strely. 
Konečnú podobu dal 
výsledku, po dlhom 
aute Šimuna a po tom 
čo nepremenil svoju 
šancu Očko, hlavou 
Ladislav Person. 

TJ Jednota Bánová – FK Rajec 2:3 (1:2)
Góly: 45. Zimányi (11 m), 58. Holák – 7. Ži-

dek, 19. a 76. Kiš

 Na ihrisku v Bánovej si hráči Rajca pokú-
šali pripísať prvé víťazstvo na ihrisku súpera   
v sezóne. Úvod duelu naznačil, že by sa im to 
mohlo podariť. Po Šimunovej prihrávke sa do 
šestnástky vrútil Židek, zasekol si súpera a 
chladnokrvne otvoril skóre. Domácej obrane 
robil na krídle veľké problémy Dominik Rybár. 
Z jeho prieniku Rajec vyťažil druhý gól, keď sa 
dostal do pokutového územia a presnou pri-
hrávkou pod seba, našiel osamoteného Tomá-
ša Kiša, ktorý upravil na 0:2. Pred koncom 
prvého polčasu však hlavný rozhodca prisúdil 
domácim pokutový kop, ktorý Zimányi preme-
nil. Tento gól posadil domácich na koňa a v 58. 
minúte vyrovnali zásluhou Holáka. V 76. mi-
núte však Rybár opäť našiel Kiša a táto spolu-
práca skončila gólom na 2:3. Keďže v 90. mi-
núte strelu domácich zastavila žrď, Rajec sa 
radoval z cenného víťazstva. 

FK Rajec – TJ Slovan Skalité 4:0 (2:0)
Góly: 10. Dubovan, 40. Kordiš (11 m),

58. Person, 66. Šimun

 Po zápase v Bánovej čakali na Rajec dva 
domáce zápasy, v ktorých chcel potvrdiť tri bo-
dy z ihriska súpera. V prvom z dvojice domá-
cich zápasov bolo ich súperom Skalité. Už od 
úvodu bolo jasné, kto je pánom na ihrisku.      
V 10. minúte otvoril razantnou strelou skóre 
Laco Dubovan. V 40. minúte po ruke hostí       

v pokutovom území premenil penaltu Martin 
Kordiš. V druhom polčase bol obraz hry rovna-
ký, domáci hostí k ničomu nepustili. Naopak, 
ešte navýšili svoj náskok. O to sa postaral La-
dislav Person, ktorý uložil loptu do siete po 
peknej prihrávke od Tomáša Kiša. Strelecky 
účet v drese Rajca si v tomto zápase otvoril aj 
Michal Šimun, ktorý strelou z diaľky uzavrel na 
konečných 4:0. 

FK Rajec – ŠK Čierne 2:0 (1:0)
Góly: 27. Panák, 55. Kordiš

 Ďalší domáci zápas proti ŠK Čierne už ne-
bol tak jednoznačný. Spočiatku bola hra vy-
rovnaná, v 27. minúte prišiel zlomový moment 
duelu. Matej Panák vyslal na bránu strelu z do-
brých 30 metrov. Tá pred brankárom zaplávala 
a nakoniec skončila v sieti. Tento gól domácich 
nabudil a od tohto momentu na ihrisku domi-
novali. V 55. minúte po faule na Dubovana za-
hrával pokutový Kordiš. Brankár Krišica vysti-
hol stranu a penaltu chytil, no Martin Kordiš sa 

dostal k dorážke a upravil na 2:0. Tretí gól visel 
na vlásku, no volej Hollého vykopol na bránko-
vej čiare obranca a hlavička Dubovana skon-
čila nad bránou. Hostia inšpirovaní Panákom 
pohrozili strelou z diaľky, no tú zastavila žrď. 
Domáci si tak pripísali už štvrté víťazstvo v ra-
de. 

ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka – FK 
Rajec 

 Na posledný zápas jesennej časti mali 
rajeckí futbalisti cestovať do Lietavskej Lúčky, 
ktorá je v tabuľke beznádejne posledná. Rajec 
síce pricestoval, no zápas sa neodohral, pre-
tože domáce mužstvo nenastúpilo.   

 V neúplnej tabuľke V. ligy po jesennej časti 
patrí Rajcu 8. miesto, no keďže mu pravdepo-
dobne budú pripočítané 3 body za zápas s Lie-
tavskou Lúčkou, mal by sa posunúť na 2. mie-
sto s trojbodovou stratou na vedúcu Terchovú. 

DORAST

 Dobré výkony aj naďalej podávajú dora-
stenci, ktorí sa stali jesennými majstrami IV. 
ligy dorastu, keď si za celú jarnú časť pripísali 
iba jednu prehru, dvakrát remizovali a deväť-
krát vyhrali. 

Výsledky: 
 FK Rajec – FK Strečno 1:0. Gól: Dubeň. 
OŠK Nededza – FK Rajec 3:1. Gól: Baraník. 
FK Rajec – TJ Fatran Varín 1:1. Gól: Baraník. 
FK Rajec – TJ Slovan Skalité 7:0. Góly: Pekný 
3, Rolinec 2, Bujný, Dubeň. TJ Fatran Krasňa-
ny – FK Rajec 0:2. Góly: Dubeň, Uhlárik.

„BÉČKO“

 Rajecké béčko tiež ukončilo jesennú časť 
súťaže. V posledných dvoch zápasoch sa mu 
darilo striedavo, keď najskôr podľahlo Mojšu 
0:2, no v poslednom zápase si poradilo s Trno-
vím 2:1. O góly domácich sa v tomto zápase 
postarali Erik Bucha a Patrik Nemček, ktorý 
rozhodol o víťazstve v poslednej minúte. 
 V tabuľke III. triedy ObFZ Žilina mu po je-
sennej časti patrí 6. miesto.  

Robo Michalec
1x foto: S. Kalma

 Mestské kultúrne stredisko Rajec sa aj tento rok ako jedno z 200 
miest na Slovensku a v Čechách zapojilo do filmového festivalu zim-
ných športov Snow film fest, ktorý priniesol pestrú skladbu filmov pl-
ných extrémneho dobrodružstva v nekonečných arktických pustinách, 
športových výkonov na hranici života a smrti, super zážitkov, adrenalí-
nu, rýchlosti, snehu a ľadu. 
 Počas štyroch dní (od 26. do 28. októbra pre rajecké školy a 30. ok-
tóbra aj pre verejnosť) sme si pozreli filmy ako: Afterglow (nočné lyžova-
nie s farebným led osvetlením), An Education (expedícia dcéry s otcom 
na Antarktídu), Arrowhead 135 (jeden z piatich najťažších ultramarató-
nov na svete), Artic Air (dobrodružná výprava bratov do Grónska), Few 
Days (českí lyžiari vo Švédsku a v Rakúsku), From the Road (návrat 
profesionálneho lyžiara na miesto, kde mu osud takmer zastavil karié-
ru), Neskrotná Antarktída (lezecká expedícia v pohorí Wolthat) a The 
Pamir Game (skialpinistická expedícia dvoch českých kamarátov, pri 
ktorej prišli skoro o život). 

ŠTYRI FUTBALOVÉ VÍŤAZSTVÁ V RADE

FK RAJEC VS. FK STREČNO

 12. októbra sa v našej škole – Gymnázium na Javorovej 5 v Rajci, 
začal anglický týždeň s lektorom Grahamom Lastom. Cestuje po ško-
lách celého Slovenska a Česka. Našu školu navštívil už po štvrtýkrát. 
Prihlásil sa celý prvý ročník a poctivo nevynechal ani jediný deň. 
 V pondelok sme všetci napäto čakali na nášho lektora. Boli sme 
zvedaví, možno sme sa aj trocha báli, ako zvládneme denne šesť hodín 
angličtiny. Budeme rozumieť a budeme vedieť odpovedať? No po pr-
vom vtipe, ktorý Mr. G. povedal, nervozita opadla. Nikdy som nevidela 
našu triedu robiť niečo celý týždeň s takým entuziazmom. Päť dní prešlo 
ako voda. Keď nastala posledná hodina, všetkým bolo ľúto, že ďalšie 
týždne sa už neuvidíme. Ten jeden sme si však užili ako žiadny iný. Na 
záver sme dostali certifikáty, zasmiali sme sa a skonštatovali, že máme 
nové zážitky a skúsenosti. Veríme, že budúci školský rok sa opäť všetci 
stretneme.

Nikola Balátová, žiačka I.A, 
Gymnázium, Javorová 5, Rajec

NÁŠ ANGLICKÝ TÝŽDEŇ SNOW FILM FEST 2015

Z. Ščasná, MsKS Rajec



65 rokov
Marta Prochorová
Otília Gardianová

Peter Tarana

70 rokov
František Pekara

75 rokov
Karol Jančovič

83 rokov
Božena Mikysová

OPRAVA

V minulom čísle sme 
nesprávne uverejnili vek 

p. Eleny Dolníkovej, 
ktorá sa dožila 80 rokov 

nie 70, ako sme 
nesprávne uviedli. 

Za chybu sa jej
ospravedlňujeme

 
Mestský úrad 

Rajec

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodil sa v októbri
Miroslav Golier

Zosobášili sa

Lenka Uhláriková a Martin Hulín
Andrea Harčarová a Michal Jánošík
Mgr. Katarína Veselá a Patrik Vokel

Opustili nás
Janka Huliaková 1946 – 10.10.2015
Jozefa Rybárová 1924 – 12.10.2015
Janka Kavcová 1931 – 21.10.2015

Antonia Pauliniová 1929 – 23.10.2015
Pavol Židek 1939 – 25.10.2015

Jozefa Fraštiová 1940 – 28.10.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – november 2015
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Tak ako po búrke steblo trávy či poľný kvet 
zodvihnem hlavu sklonenú, vyrovnám skrivený driek.

Veď život krásny je pre každý vek.

 Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň, kedy si pripomíname Októ-
ber – mesiac úcty k starším. V tomto duchu sa zišli aj členovia Jednoty 
dôchodcov Rajec, aby spoločne strávili pár pekných chvíľ. 

 K spríjemneniu nášho stretnutia prispeli aj detičky z Materskej školy 
na Ul. Obrancov mieru v Rajci. Ich milé vystúpenie potešilo všetkých. Po 
dobrom obede, zákusku 
a kávičke sme si zatan-
covali a zaspievali pri do-
brej hudbe, o ktorú sa 
postarali manželia Mi-
lovci. V družnej debate 
sme si zaspomínali na 
príjemné chvíle prežité  
v lete, pochválili sa s no-
vými skúsenosťami a za-
bávali sa až do večer-
ných hodín. Na záver 
sme si zaželali veľa krás-
nych chvíľ, aby sme objavili zmysel života, našli mier v srdci, pokoj v du-
ši a milé slovo, ktoré má niekedy cenu zlata. V zmysle tejto myšlienky 
sme sa rozišli do svojich domovov tešiac sa na ďalšie stretnutia.

R. Mikolková, Jednota dôchodcov Rajec
2x foto: P. Rýpal

 Klub dôchodcov – denné centrum Rajec uskutočnil 7. októbra pri 
príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším slávnostnú schôdzu. Se-
niorov prišli pozdraviť i deti z Materskej školy na Mudrochovej ulici pod 
vedením učiteľky Zuzky Pekarovej, ktoré svojim pekným programom 
obohatili toto stretnutie. 

 Na stretnutí predseda klubu Štefan Pecho privítal aj zástupcu mest-
ského úradu, jeho prednostu, Ing. Jána Jasenovca, PhD., ktorý odo-
vzdal všetkým seniorom pozdrav od primátora, poďakoval im za vyko-
nanú prácu a zaželal im, aby jeseň svojho života prežívali čo najkrajšie. 
Potom predstavil nového náčelníka mestskej polície Mgr. Petra Šimko-
viča. Nový náčelník pozdravil seniorov a vyzval ich k dobrej spolupráci. 
Nasledovala krátka beseda, po ktorej sa podávalo občerstvenie. 
 Na záver predseda klubu poďakoval všetkým účinkujúcim v kultúr-
nom programe a prítomným členom poďakoval za účasť a zaželal im 
pokojné a radostné prežívanie svojho života. Stretnutie pokračovalo vo 
veselej nálade s hudobnou skupinou Kvanto, ktorá nám hrala do spevu  
i tanca.

Š. Pecho,
predseda Klubu dôchodcov – denné centrum Rajec

1x foto: P. Rýpal

SENIORI OSLÁVILI SVOJ SVIATOK

SPOLOČNE OSLÁVILI MESIAC VENOVANÝ SENIOROM
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Pre nás, Rajčanov, pojem AdHoc Orchestra nie je až taký neznámy. 
Ako vlastne vzniklo vaše zoskupenie hudobníkov?
 Naše zoskupenie vzniklo na Vianoce v roku 2010 kvôli jednej príle-
žitosti, preto aj ten príznačný názov AdHoc (z latinčiny – na tento účel). 
Ako dlho už pôsobíte ako skupina? Koľko členov tvorí Váš orches-
ter, máte iba stálych členov?
 Ustálené zloženie orchestra nastalo v roku 2012. Pôvodnú zostavu 
tvorili piati ľudia, momentálne máme desať stálych členov z takmer 
všetkých kútov Slovenska. Občas s nami spolupracujú aj ľudia, ktorí nie 
sú priamo našimi členmi, ale sú to naši priatelia a radi si s nami zahrajú, 
keď je príležitosť.
Ostatný koncert (4.10. v Kultúrnom dome v Rajci) bol venovaný zná-
mym filmovým melódiám. Prečo práve filmové melódie?
 Náš orchester sa zameriava predovšetkým na filmovú a klasickú 
hudbu, pretože nám je blízka. Na Slovensku je len málo orchestrov či 
zoskupení, ktoré hrávajú filmovú hudbu, a aj týmto spôsobom sa chce-
me odlíšiť. 

V Rajci hrávate takmer pravidelne či už vo farskom kostole alebo   
v kultúrnom dome. Hrávate aj inde na Slovensku alebo v zahraničí, 
kde všade ste už koncertovali?
 Hrávame prakticky po celom Slovensku. Prevažne sú to svadobné 
obrady v širokom okolí. Najďalej sme zavítali do Topoľčianok, či na Boj-
nický zámok. Samostatné koncerty sme robili aj na hrade Beckov, v Po-
važskej galérii, či v rámci Mariánskeho kultúrneho leta v Žiline. Pravidel-
ne sa zúčastňujeme aj Večera populárnych melódií, ktorý organizuje 
Katedra hudby na Žilinskej Univerzite v Žiline. V spolupráci s Maticou 
slovenskou sme sa podieľali na realizácii literárno-hudobného pásma 
Na počiatku bolo slovo... či Sedem posledných slov Vykupiteľových... 
vo Vrútkach, kde sme účinkovali s významnými slovenskými hercami, 
ako je Štefan Bučko, Ida Rapaičová a Jozef Šimonovič. Posledným výz-
namným podujatím, na ktorom sme koncertovali bolo otvorenie luxus-
ných apartmánov v septembri 2015 v kúpeľnom dome Palace Aphrodite 
v Rajeckých Tepliciach. Samozrejme nechýbajú ani naše tradičné via-
nočné koncerty v Rajci a v Rajeckých Tepliciach. 
Máte nejaké plány do budúcnosti – vydať CD, koncertovať na neja-
kom vysnívanom mieste?
 Sme otvorení všetkým možnostiam a príležitostiam, ktoré nám svet 
hudby prináša. V budúcnosti by sme chceli nadviazať opätovnú spolu-
prácu s fakultným miešaným zborom Žilinskej univerzity Omnia a pra-
covať spoločne na rôznych projektoch.
Kde Vás budeme môcť najbližšie znovu vidieť a vypočuť si Váš 
koncert?
 Najbližšie pre verejnosť plánujeme tradičné vianočné koncerty. Je-
den bude určite vo farskom kostole v Rajci a tiež v Rajeckých Tepliciach. 
O všetkých blížiacich sa koncertoch vás budeme informovať cez našu 
webstránku, či prostredníctvom regionálnych médií. 

Za rozhovor ďakuje Zuzana Ščasná 
Veronike Mihalcovej a Anna Brezániovej z AdHoc Orchestra

1x foto: M. Fusko

 Ochotnícky divadelný súbor KOŽKÁR pri Mestskom kultúrnom 
stredisku Rajec naštudoval po rozprávke Tretia sudba novú divadelnú 
hru od Jozefa Gregora Tajovského ŽENSKÝ ZÁKON. Po takmer rok 
trvajúcich nácvikoch sme boli pripravení ponúknuť divadelné predsta-
venie verejnosti. Skôr ako vystúpime pred rajeckým publikom, dostali 
sme ponuku odohrať divadelné predstavenie v Nitre v mestskej časti 
Dolné Krškany. Takáto možnosť sa, samozrejme, neodmieta. Pred vy-
stúpením nabrali naše skúšky na intenzite. Zaujímavosťou je, že samot-
ná režisérka – Eva Pekná, sa stala zároveň aj herečkou a stvárňuje jed-
nu z hladných úloh Zuzu. Tu pomohli aj ostatní ochotníci a poradili, ak 
niečo nebolo dobré. Pozitívom bolo zistenie, že sa môžeme spoľahnúť 
jeden na druhého, čo sa nám potvrdilo aj pri tvorbe kulís.

 Naša premiére v Nitre bola skúškou, ako sa nám divadelná hra po-
darila – publikum bolo úžasné a reagovalo na všetky scény smiechom či 
búrlivým potleskom. Za všetko hovorí ďakovný list predsedu Nitrianskej 
mestskej časti Dolné Krškany Ing. Miroslava Guta: 

 „V sobotu 24. októbra sme v Nitrianskej mestskej časti Dolné Krška-
ny usporiadali kultúrno spoločenské posedenie pri príležitosti Október – 
mesiac úcty k starším. Pre seniorov bol pripravený kultúrny program,    
v ktorom sme po dlhej dobe opäť siahli po divadelnom predstavení. Na-
še pozvanie prijali ochotníci z divadelného súboru Kožkár z Rajca. Di-
vákov do nášho kultúrneho domu prišli pozdraviť s veľmi kvalitne naštu-
dovanou divadelnou hrou Ženský Zákon od J. G. Tajovského. Predsta-
venie potešilo našich náročných divákov, skupina hercov okolo pani Ev-
ky Peknej excelovala v tejto slovenskej klasike. Je vidno, že hru naštu-
dovali a pripravili do najmenších detailov. Zápletke medzi hlavnými hrdi-
nami dodalo vysokú hodnotu citlivé stvárnenie jednotlivých postáv sym-
patickými hercami. Seniori nakoniec ocenili túto srdcu blízku hru spon-
tánnym potleskom. Diváci veľa pasáží v hre očakávali a po predstavení 
medzi sebou ešte dlho diskutovali o jednotlivých postavách. Nakoniec 
by som chcel v mene všetkých Krškančanov poďakovať divadelníkom 
za potešenie našich seniorov uvedením predstavenia, ktoré nám skrá-
šlilo oslavu tohto sviatku a spríjemnilo krásne sobotňajšie popoludnie. 
ĎAKUJEME!“.

 Som veľmi rada, že všetky večerné nácviky nevyšli nazmar. Na zá-
ver by som chcela poďakovať Martinovi Šimkovi z Rajca za zapožičanie 
krojov do tejto divadelnej hry. 

 Tešíme sa na vystúpenie v Rajci, ktoré sa uskutoční v nedeľu      
29. novembra o 18. hodine v Kultúrnom dome v Rajci a následne     
v pondelok 30. novembra pre rajecké školy. 

 Dúfam, že aj tento článok naštartuje všetkých rajeckých občanov a 
nebudeme už musieť počúvať – „Aké úžasné divadlá sa kedysi nacvičo-
vali v Rajci!“ alebo „My ani nevieme, že v Rajci máme divadelníkov!“, a 
prídu si pozrieť zlatú klasiku slovenskej literatúry na vlastné oči! Tešíme 
sa na vás, vstupné je dobrovoľné!

E. Pekná a Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: Juraj Gábik

4. októbra vystúpila v Kultúrnom dome v Rajci skupina AdHOC 
Orchestra. O tom čo najbližšie toto zoskupenie chystá,

 sme sa porozprávali s dvoma jej členkami.

ADHOC CHYSTÁ ĎALŠIE KONCERTY

SÚBOR KOŽKÁR PREKVAPIL 
DIVÁKOV V DOLNÝCH KRŠKANOCH
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 Ani v tomto roku sme nezabudli na našich seniorov a 13. októbra 
sme v rámci Októbra – mesiaca úcty k starším zorganizovali už tradičné 
stretnutie jubilantov (70, 75, 80 a viac rokov) – Deň kvetín a šedín. Po-
zvaných bolo 216 jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili životné jubileum. 

 Po krásnom úvodnom pozdrave od tretiakov zo Základnej školy na 
Lipovej ulici, prišiel pozdraviť seniorov aj primátor mesta Ing. Ján Ry-
bárik. Z jeho úst zazneli slová uznania a vďaky a seniorom poprial, aby 
sa ešte dlho tešili z dobrého zdravia, zo svojich detí i vnúčat a zaslúžený 
odpočinok si užívali spokojne v kruhu svojich blízkych. Potom sa kaž-
dému seniorovi osobne prihovoril a obdaroval ho kvetinou. Spoločnému 
stretnutiu sa seniori veľmi potešili, veď pri zákusku a kávičke si mohli 
pospomínať a tešiť sa zo vzájomnej spoločnosti. 

 Prejaviť úctu, vďačnosť aj poďakovanie za roky lásky a starostlivosti 
prišli všetkým jubilantom žiaci a študenti zo Základnej školy na Lipovej 
ulici, Katolíckej spojenej školy a základnej umeleckej školy. Počas veľmi 
pestrého programu žiarili tváre našich jubilantov láskou, hrdosťou a 
vďačnosťou a všetci odchádzali domov s úsmevom na perách.

 A o tom, že sa nám podarilo pripraviť úspešné podujatie svedčia aj 
listy, ktoré sme dostali prostredníctvom pošty:

 „Ja, v mene svojom a všetkých pozvaných seniorov ďakujem vede-
niu Mestského kultúrneho strediska Rajec, Mestského úradu Rajec, 
hlavne primátorovi a mládeži, ktorá nám toto posedenie spestrila, tak 
krásnym a bohatým programom. Pri ňom sme všetci ožili. Ešte raz ďa-
kujem za všetkých, že ste si na nás spomenuli a tým ste si uctili aj star-
ších občanov, ktorí sa za mlada tiež podieľali na zveľaďovaní mesta 
Rajec.“

Mária Rybáriková

 „Vážené vedenie mesta Rajec a Mestského kultúrneho strediska 
Rajec, ďakujem za peknú a milú pozornosť, ktorú venujete nám, senio-
rom každoročne pri príležitosti mesiaca Október – mesiac úcty k star-
ším. Poteší pozvánky na meno, ktoré treba vypísať toľkým seniorom, aj 
túto prácu si cením, aj kvietok z rúk pána primátora.
 Program je tiež môjmu srdcu blízky, nakoľko v ňom vystupujú deti. 
Mrzí ma len debata počas programu u niektorých jednotlivcov, ktorá mi 
pripadá necitlivá voči vystupujúcim, nevďačná a ktorá ruší ostatných.
 Chcem touto cestou zo srdca poďakovať všetkým deťom a učite-
ľom, ktorí obohatili svojim programom toto príjemné stretnutie. Vďaka 
patrí aj obsluhujúcim.“

Magdaléna Polaczyková

Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: E. Pekná

DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN 
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