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SPRAVODAJCA
mesta Rajecké Teplice Číslo 4, október 2012

Minister obrany Slovenskej 
republiky  Martin Glváč  dňa 
11. júla 2012, podľa § 137 zá-
kona č. 346/2005 Z. z. o štátnej 
službe profesionálnych vojakov 
ozbrojených síl, udelil pri príle-
žitosti 65. výročia vzniku vý-
sadkového vojska a 70. výročia 
uskutočnenia akcie Andropoid, 
Pamätnú medailu ministra 
obrany Slovenskej republiky 
I. stupňa – in memoriam plu-
kovníkovi Jozefovi Gabčíkovi in 
memoriam, nášmu rodákovi.

Pozvánka – stretnutie s najstaršími
Október – mesiac úcty k starším

Stretnutie seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční pre 
občanov starších ako 70 rokov v priestoroch Mestského úradu 23. 10. 

2012 (utorok) za účasti primátora mesta a poslancov MsZ.

Milí seniori, srdečne Vás pozývame.
Na MsÚ sa môžu prihlásiť tí, ktorí sú odkázaní na dovoz a odvoz autom.

Program:
13.00 – Sv. omša vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach
14.00 – Slávnostný program s príhovorom primátora mesta

– Veľká sála MsÚ Rajecké Teplice
15.00 – spoločenské posedenie – Vstupná hala MsÚ Rajecké Teplice

Kto nám povie ako lásku zmerať?
Z voltov lebo z gramov, z nehy stôp?
Ľúbi ma a rád má lebo nerád?
Napätie, tá sila neistôt.

Kto nám povie ako vernosť zmerať,
dôveru - veď nemá karáty?
Prísť aj odísť môže nedôvera.
Bez dôvery nič sa nevráti.

Vaším žitím išli neistoty, 
vesny, letá, snežné obrázky.
Doposiaľ vám luna dlane spotí,
vy ste zaľúbení do lásky.

Doposiaľ vám srdcia hreje sniežik,   
prapôvodný, voňajúci peľ.
Pre vás nebyť spolu to je nežiť,   
kto by si také uzmyslel?

Váš potok chce večne pre vás zurčať,
väčšmi ako keď ním tiekol med.
Zahlaďte sa do kytice vnúčat.
Uviť ju je krásnou vedou vied.

Zatiaľ bude ľudí radosť páliť
kým detská reč bude džavotať.
Jak k oblohe patrí svetlo stálic, 
k žene patrí muž. A naopak....

VERNOSŤ     Pavel Koyš

Pamätná medaila Jozefovi Gabčíkovi in memoriam

Nový riaditeľ Základnej školy
Na výberovom konaní na funkciu riaditeľa základnej školy, 

ktoré sa uskutočnilo 27. septembra 2012, bol zvolený Mgr. Peter 
Knotek. Menovací dekrét obdržal od primátora mesta k 15. ok-
tóbru 2012.

Novému riaditeľovi ZŠ prajeme veľa úspechov pri presadzovaní  
jeho koncepcie rozvoja školy. Prajeme mu veľa síl a odhodlania pri 
skvalitňovaní a modernizácii vyučovacieho procesu na škole, ako aj po-
stupnom zlepšovaní prostredia v ktorom sa žiaci a učitelia nachádzajú, 
aby ZŠ bola poprednou školou v regióne.

Zároveň ďakujeme doterajšiemu riaditeľovi školy, Mgr. Martinovi 
Guttenovi za odvedenú prácu a za vynaložené úsilie pri vedení 
základnej školy.                                                                         - im -
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Informácie

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach 13. 9. 2012

V poradí jedenáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa na návrh 
poslancov z miestskej časti Poluvsie uskutočnilo 13. septembra 2012 vo 
veľkej sále kultúrneho domu v Poluvsí. Občania Poluvsia tak mali možnosť 
porozprávať o problémoch, ktoré ich trápia, priamo vedeniu a zamestnancom 
Mesta Rajecké Teplice, ako aj poslancom Mestského zastupiteľstva. Na zasad-
nutie však prišla len jedna obyvateľka Poluvsia. Väčšia zainteresovanosť 
a záujem občanov o dianie v meste, by určite pomohlo pri riešení viacerých 
problémov, ktoré sa nás všetkých dotýkajú. Mesto Rajecké Teplice je otvorené 
každému konštruktívnemu návrhu, ako aj každej konštruktívnej kritike, ktorá 
pomôže daný problém vyriešiť. Chce to len väčšiu iniciatívu, aj zo strany obča-
nov. Nebojte sa vážení občania prísť na úrad so svojimi problémami, prísť na 
zastupiteľstvo, stretnúť sa s poslancami a povedať im o problémoch, s ktorými 
sa denne stretávate. Našu prácu chápeme ako službu pre občanov.

Ale teraz už k programu jedenásteho Mestského zastupiteľstva.
Na programe bola monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta 

Rajecké Teplice k 30. 6. 2012. Konštatované bolo plnenie príjmovej časti 
rozpočtu na 75,5 % a výdavkovej časti rozpočtu na 68 %.

Ďalším bodom bola voľba prísediaceho Okresného súdu v Žiline na roky 
2012 – 2016. Za prísediacu bola zvolená pani Mária Grochalová.

Bol prijatý doplnok č. 1 k VZN č. 70 o poplatkoch  za výkony vykonávané 
mestom. Jedná sa o články o reklame a o poplatku za miniihrisko.

Na zastupiteľstve bola predložená správa o činnosti CVČ Rajecké Teplice. 
Bolo konštatované, že o krúžky a podujatia organizované CVČ je zo strany 
detí veľký záujem a vznik a pôsobenie CVČ je naozaj prínosom pre deti z Ra-
jeckých Teplíc a okolia. Ako poďakovanie za túto činnosť primátor mesta 
odovzdal vedeniu CVČ ďakovný list. 

Ďalším bodom programu bola správa o vyberaní a odvádzaní dane za 
ubytovanie. Viaceré slovenské kúpele sa totiž obrátili na právnu kanceláriu, 
s otázkou, či sú povinné vyberať a odvádzať daň za ubytovanie – pretože 
sa považujú za zdravotnícke zariadenie. Kúpeľným mestám a obciam však 
hrozí nezanedbateľný výpadok príjmu z tejto dane. Mesto Rajecké Teplice si 
k tomuto problému dalo vypracovať právnu analýzu.   

Jednalo sa tiež o rozšírení plochy cintorína v Rajeckých Tepliciach. Primátor 
mesta oboznámil poslancov mesta o rokovaniach, ktoré v tejto súvislosti pre-
behli s vedením SLK Rajecké Teplice.

Už dlhšie sa mesto zaoberá možnosťou rekonštrukcie verejného osvetle-
nia. Nakoľko sa jedná o finančne náročnú investíciu v hodnote okolo 200 000 
EUR, je veľmi dôležité jednať o najvýhodnejších podmienkach financovania 
tejto investície. Prebehlo viacero jednaní, či už o financovaní cestou kon-
cesie, alebo o čo najvýhodnejšom úvere pomocou podporných programov 
jednotlivých bánk.

Na programe boli aj informatívne správy o podaní projektu na rekonštrukciu 
detského ihriska a o „kultúrnom lete“ .

Poslanci boli informovaní o nutnosti zakúpenia traktora pre mesto Rajecké 
Teplice. Traktor, ktorý mesto vlastní, je opotrebovaný a do jeho opráv idú ne-
malé finančné prostriedky. Hlavne v zime preto hrozí, že pre poruchu  traktora 
nebudú odhrnuté zasnežené cesty. Bolo rozhodnuté o podaní projektu na 
získanie finančných prostriedkov na kúpu nového traktora pre mesto.

Ďalším bodom programu bola informácia o určení zvislého dopravného 
značenia na ceste I/64. Poslanci boli informovaní, že na základe žiadosti Mesta 
Rajecké Teplice a Kúpeľov o obmedzenie rýchlosti v meste na 40 km/hod, sa 
uskutočnilo rokovanie s dopravným inšpektorátom, Slovenskou správou ciest, 

pokračovanie na str. 3

OZNAM
Mesto Rajecké Teplice ozna-

muje občanom Rajeckých Teplíc 
a Poluvsia, že od 15. 09. 2012 do 
15. 05. 2013 je vývoz komunál-
neho odpadu jedenkrát za dva 
týždne.

Hlásenia mestského 
rozhlasu na www 
stránkach mesta

Aby o informácie vysielané 
v mestskom rozhlase neprichádzali 
občania pracujúci mimo Rajeckých 
Teplíc alebo občania, ktorí v ča-
se hlásenia nie sú v Rajeckých 
Tepliciach, budeme zverejňovať 
oznamy mestského rozhlasu aj na 
internetových stránkach mesta. 
Takto si budú môcť občania, ktorí 
nepočuli alebo nezaregistrovali  hlá-
senia mestského rozhlasu, oznam 
prečítať.

Oznamy budú zverejnené a ak-
tualizované po každom hlásení.

Mesto Rajecké Teplice vyhla-
suje oznamy pravidelne každý 
deň o 9.00 a o 15.00 hod., v stre-
du o 9.00 a 16.00 hod. V prípade 
potreby sa vysielajú mimoriadne 
oznamy.                                - im -

Projekty v meste
Bezpečné kúpeľné mesto

 Rajecké Teplice

Projekt sa realizoval z dotácie 
Obvodného úradu v Žiline a bol 
schválený na základe výzvy Rady 
vlády pre prevenciu kriminality.

Celkové náklady na realizáciu 
projektu boli naplánované vo 
výške 10 000,- EUR, z čoho výš-
ka dotácie zo štátneho rozpočtu 
predstavuje 80 %, čiže 8000,- EUR. 
Vklad mesta Rajecké Teplice pred-
stavuje 20 % z celkovej sumy.

Kamerový systém monitoru-
júci námestie a priľahlé lokality 
bol úspešne zrealizovaný a plní 
svoju funkciu od konca júla.

                                       - mz -
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Spoločenská kronika
Narodení

Anna Schubertová  12. 6. 2012
Filip Král  16. 6. 2012
Tamara Hrušková   1. 7. 2012
Samuel Slyško  6. 7. 2012
Stanislav Truchlík   20. 7. 2012
Oliver Grochal   16. 8. 2012
Soňa Bernátová  17. 8. 2012
Samuel Kúdelka   23. 8. 2012
Adela Dubeňová   29. 8. 2012

Manželstvo uzavreli
Miloš Ďuriník
a Paula Dubovcová  23. 6. 2012
Peter Jankech
a Zuzana Ďurkovská   30. 6. 2012
Ľubomír Kianička
a Danka Praznovcová  8. 8. 2012
Milan Benický
a Mária Grochalová  11. 8. 2012
Saumil Patel
a Sandra Hasanbašičová  18. 8. 2012
Ivan Jankech
a Barbora Buttová   25. 8. 2012
Pavol Mičura
a Daša Labudová   8. 9. 2012
Juraj Moravec
a Jana Chovančeková   8. 9. 2012

Opustili nás

Miroslav Brodňan   12. 7. 2012
Žofia Gabčíková  25. 7. 2012
Ján Sandanus   4. 9. 2012
Jozef Somora  6. 9. 2012
Helena Kypúsová   7. 9. 2012

Informácie

kúpeľmi a krajským úradom pre cestnú dopravu. Na rokovaní bola schválená 
zóna 40 km/hod na ceste I/64, v úseku od železničného priecestia po hotel 
Veľká Fatra. Zóna 40 km/hod v celom meste bude schválená po predložení 
projektu komplexného riešenia. Na tomto projekte mesto Rajecké Teplice 
pracuje.  

Nasledovala informácia o rokovaní zástupcovi Mesta Rajecké Teplice 
a spoločnosťou SEVAK, a.s. o možnosti prevodu kanalizačného zberača DN 
600 v Poluvsí. Z tohto rokovania vyplynuli úlohy, ktoré by malo Mesto Rajecké 
Teplice zabezpečiť, aby sa prevod mohol uskutočniť. Jedná sa o vyčistenie 
a vyčerpanie zberača, kontrola kamerovým systémom, geodetické zameranie, 
zmena účelu  na splaškovú kanalizáciu a nakoniec prepojenie na kanalizačný 
zberač DN 300 budovaný v rámci programu ISPA Žilina. Až potom bude možný 
prevod na SEVAK a.s. Žilina a pripojenie občanov Poluvsia na tento kanálový 
zberač. Realizácia týchto úloh si však bude vyžadovať finančné prostriedky 
vo výške cca 35 000 EUR.

Primátor mesta informoval poslancov a prítomných o činnosti OZ Kultúra 
za rok 2012, o materskom centre KOŠÍK a o výberovom konaní na pozíciu 
riaditeľa ZŠ Rajecké Teplice.

Nasledovali stanoviská a pripomienky z jednotlivých komisií, finančnej,  
stavebnej, sociálnej a kultúrnej.
Kompletné uznesenia schválené na XI. zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva konaného 13. 9. 2012 si
môžete prečítať na www stránke mesta Rajecké
Teplice, alebo pomocou tohto QR kódu.
Na www stránke nájdete zápisnicu zo zastupiteľstva.                           - im -

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Rajeckých Tepliciach 13. 9. 2012

pokračovanie zo str. 2

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
Mesto Rajecké Teplice v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a jeho následných noviel organizuje vývoz objemového odpadu a drobného 
stavebného odpadu v uvedených termínoch a určených miestach:
Umiestnenie kontajnerov   Termíny
POLUVSIE:
1)  Otočňa na hornom konci   09.10. - 11.10.12 /utorok - štvrtok/
2)  Kultúrny dom   09.10. - 11.10.12 /utorok - štvrtok/
3)  za mostom pri Rajčanke   09.10. - 11.10.12 /utorok - štvrtok/
4)  pri potravinách COOP Jednota 12.10. - 14.10.12 /štvrtok - nedeľa/
RAJECKÉ TEPLICE: 
1)  ul. Lesná za ZŠ  12.10. - 14.10.12 /štvrtok - nedeľa/
2)  ul. 30. apríla      12.10. - 14.10.12 /štvrtok - nedeľa/
3)  ul. Školská medzi bytov. 150 - 152  15.10. - 17.10.12 /pondelok - streda/
4)  ul. Pionierska za bytovkami OSBD 15.10. - 17.10.12 /pondelok - streda/
5)  ul. Kuneradská vedľa garáží MsÚ 15.10. - 17.10.12 /pondelok - streda/
6)  Pri Bystričke oproti letcom    18.10. - 21.10.12 /štvrtok - nedeľa/
7)  ul. Osloboditeľov za kúpaliskom 18.10. - 21.10.12 /štvrtok - nedeľa/
8)  ul. Osloboditeľov pri lavičke  18.10. - 21.10.12 /štvrtok - nedeľa/

Žiadame občanov, aby dodržiavali termíny zberu objemového a drob-
ného stavebného odpadu a do kontajnerov nedávali nebezpečný odpad 
(akumulátory, batérie, televízory, motorové oleje, elektronický šrot a pod.), 
odpad, ktorý separujeme (železný šrot, sklené črepy, PET obaly - fľaše, pa-
pier) a konáre.

Dopravné ihrisko
v areáli základnej školy
Projekt podporil Nadačný 

fond Kia Motors 
Slovakia v Nadácii 
Pontis v programe 
Mobilita 2012. Celkové náklady pro-
jektu sú vo výške 3098,20 EUR, grant 
z Nadácie Pontis je vo výške 2909,60 
EUR a vlastný vklad mesta Rajecké 
Teplice prestavuje 6,09 % z celkovej 
sumy (188,60 EUR). Realizácia 
projektu bude prebiehať do 20. 
10. 2012.                     - mz -
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SPOMIENKA NA SNP
Dňa 28. augusta 2012 sa na našom malebnom cintoríne v Rajeckých Tepliciach,  pri hroboch padlých 

partizánov zišlo asi 10 žien, členiek Únie žien Slovenska - našej  pobočky v Rajeckých Tepliciach, aby sme 
si pripomenuli už 68. výročie SNP. Krátkou spomienkou na hrdinstvo a obete  povstania  sme vzdali úctu 
padlým, pochovaným na miestnom cintoríne, ale aj po celom Slovensku.

Chceli by sme celej našej spoločnosti pripomenúť, že si musíme uvedomiť, že len vďaka SNP sa Slovensko ne-
ocitlo medzi porazenými stranami vojny, ktorá zasiahla celý svet. Náš štát si nemusí vyčítať, že sa nepokúsil zvrátiť 
svoj osud a nepovstal proti fašizmu. Musíme si pripomínať tieto udalosti hlavne v školách na hodinách histórie, aby 
tento významný krok nášho národa nezapadol do zabudnutia. Už aj z novodobého hľadiska, ako Európania, by sme 
nemali zabúdať najmä na ľudí, ktorí sa vzopreli režimom popierajúcim ľudskú dôstojnosť. Spomienky na minulosť sú 
spoločným dedičstvom všetkých ľudí. Aj keď obetiam už nik život nevráti, zamyslime sa dnes aspoň krátko nad zdr-
vujúcimi kapitolami našej histórie a nechajme sa z nich poučiť. Hlavne aby naše mladšie generácie nikdy nezabudli 
vyjadriť svoju úctu a vďaku za všetky obete, ktoré nám zaistili dnešnú slobodu a dovolím si tvrdiť aj demokraciu. 

Chcela by som ešte upozorniť aj na to, že by si už hroby padlých partizánov zaslúžili aj akú takú re-
konštrukciu. Všade sa pamätníky opravujú. Myslím, že tie hroby by mohli dostať aspoň nový obrubník 
a náhrobné tabuľky z kvalitného kameňa. V dnešnej dobe to nestojí už majetok a v rozpočte nášho mesta 
sa na to určite peniaze nájdu. Sme kúpeľné mestečko, chodí sem množstvo návštevníkov a hostí a aj toto 
je vizitkou našej kultúrnosti. Nedopusťme, aby sa všetko rozpadalo ako napr. Kuneradský zámok aj s pa-
mätníkom pod ním.           Za Úniu žien Slovenska Marta Štiffelová

Udalosti – prijatia – aktuality
 
–  rokovanie s dotknutými orgánmi vo veci 40 km/hod v centre mesta 

a vytvorenie zóny 40
–  rokovanie s vedením SLK a. s. vo veci sporu odvádzania dane 

z ubytovania
–  prerokovanie možnosti a vyhodnotenie postupu vo veci dobudo-

vania kanalizačného zberača popri št. ceste I/64 v Poluvsí
–  vyhodnotenie kvalifikačných predpokladov a organizačné zabez-

pečenie výberového konania pre kandidátov na funkciu riaditeľa 
základnej školy

–  miestne šetrenie s Povodím Váhu vo veci naplavenia štrkov v toku 
Bystrička pri reštaurácii Koliba 

–  príprava zasadnutia MsZ v Poluvsí
–  prijatie členov organizačného výboru cyklistických pretekov
–  deň otvorených dverí v Združení obcí Rajeckej doliny  vo veci 

riešenia separácie komunálneho odpadu
–  rokovanie o ďalších možnostiach protipovodňových opatrení
–  účasť na slávnosti klubu výsadkárov v kasárňach Žilina – výročie 

akcie Antropoid - Jozef Gabčík
–  spoluúčasť na otvorení vernisáže Foto Rajecké Teplice 1889 - 

1989 v hoteli Skalka
–  zasadanie členov oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) 

Rajecká dolina príprava na aktivity v cestovnom ruchu  
–  hodová slávnosť v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí
–  rokovanie s Městysom Pozlovice a Gminy Wilamowice - vo veci 

fond mikroprojektov cezhraničnej spolupráce SK-CZ, SK-PL
–  športový cyklomaratón v lokalite Medzihorská
–  zber šatstva pre diakoniu Broumov
–  technická pomoc pri budovaní materského centra Košík

Osvetlenie mini 
futbalového ihriska
Mesto Rajecké Teplice podalo 

minulý rok žiadosť o dotáciu zo 
štátneho rozpočtu na osvetlenie 
mini futbalového ihriska.

Táto žiadosť bola mestu 
schválená v marci 2012. Následne 
boli vybavené všetky potrebné 
náležitosti zo strany mesta, aby 
bola dotácia poukázaná, k čomu 
však zatiaľ nedošlo.

V snahe o zistenie informá-
cií mesto viackrát kontaktovalo 
Ministerstvo vnútra SR. Písomná 
informácia v podobe emailu prišla 
na mesto 12. 09. 2012 s ospravedl-
nením za zdržanie, ktoré bolo spô-
sobené zmenami po voľbách, keď 
došlo k výmene viacerých vedúcich 
pracovníkov zodpovedných za ad-
ministratívne a ekonomické úkony 
spojené aj s agendou prideľovania 
dotácií.

Na záver sme dostali uistenie, 
že pridelené dotácie sa vynasnaží 
ministerstvo vyplatiť v najkratšej 
možnej lehote.

Po pridelení dotácie sa začne 
pracovať na realizácii osvetlenia 
ihriska.

                                       - mz -
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ZUŠ v Rajci nie je pre veľa našich detí ďaleko. V júni 
t.r. sme na koncerte žiakov HŠ YAMAHA počuli aj videli, 
čo deti pod odborným vedením dokážu.  Samozrejme, že 
je za tým mnoho hodín cvičenia, iné vypĺňanie voľného 
času ako ho trávia mnohí ich rovesníci.

Už 8 rokov pôsobí v teplickej ZŠ elokovaná vý-
tvarná  trieda ZUŠ Žilina – Gaštanová. Túto výtvarnú 
triedu po celý ten čas vedie pani učiteľka Mgr. Viera 
Bariaková.

V minulom školskom roku sa v nej výtvarnému ume-
niu venovalo 30 detí ZŠ, ale aj 15 stredoškolákov a do-
spelých. Výtvarné práce žiakov teplickej výtvarnej triedy 
sa pravidelne zúčastňujú výtvarných súťaží a získavajú 
ocenenia, a to republikové i zahraničné. Z posledných  
úspechov to boli:
– XVI. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže  2011 v Poľ-

sku – Ocenenie práce: Petre Biela, Lucia Kostolná, Aleš 
Prášek, 

– Japonsko 2011 – Cenu získala práca žiačky Terezky 
Jančovej 

–  za zaregistrovanie silnejšieho auta nad 80 kilowattov 
zaplatíme od 167 eur do 2997 eur

–  osvedčenie podpisu na trojnásobok pôvodnej sumy 
z 50 centov na pol druha eura.

– na štyri eurá stúpol poplatok za výpis z registra 
trestov

–  viac zaplatia tí, ktorí si budú stavať väčšie nehnu-
teľnosti. 

–  za žiadosť o stavebné povolenie pri rodinnom do-
me bol doteraz jednotný poplatok 33 eur, po novom 
sa správny poplatok vypočíta podľa obstavaného 
priestoru. Pri dome do 600 kubických metrov ostal 
poplatok 33 eur, za každých začatých 100 kubických 
metrov sa zvýši o 20 eur.

–  neplatilo sa za menšie rekonštrukcie či opravy, pri 
ktorých stačí stavebnému úradu oznámiť úpravy. 
Teraz sa platí desať eur.

–  za návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa 
platilo podľa nákladov stavby od 16,50 do 99,50 
eura, po novom to bude podobne ako pri stavebnom 
povolení podľa obstavaného priestoru. Pri domoch 
do 600 kubických metrov bude poplatok 16,50 eura, 

DETI A VOĽNÝ ČAS
Umenie má moc urobiť z nás lepších a citlivejších ľudí. Vychováva a formuje nás, zmysluplne vypĺňa 

voľný čas. A je pritom celkom jedno o aký druh umenia sa jedná. Teší nás, že i teplické deti a mládež majú 
možnosť  venovať  sa  umeniu.

– 40. Ročník MDVV Lidice 2012 – Čestné uznanie 
za výtvarné práce získali: A Prášek, l. Kostolná, J. 
Vdovičík

Veľa ocenení získali žiaci i v republikových súťažiach. 
Čo vytvorili v šk. roku 2011/2012 si rodičia i ostaní žiaci 
mohli pozrieť na výstave, inštalovanej v priestoroch ZŠ 
v mesiaci jún 2012.

Na výstavu sme sa boli pozrieť i my – členky Únie 
žien. A boli sme milo prekvapené, viaceré z vystavených 
prác po zarámovaní sme si vedeli predstaviť aj na stene 
vo svojej domácnosti. Vybrali sme 3 práce, ktoré nás naj-
viac oslovili a ich autorov sme ocenili vecnou odmenou 
z našich  prostriedkov. Prisľúbili sme, že pomôžeme pri 
zorganizovaní výstavy výtvarných prác pre verejnosť.

Deťom výtvarnej triedy aj ich pani učiteľke želáme 
úspechy i v ďalšom školskom roku. 

A čo vy, milí rodičia? Nepouvažujete nad tým, 
kde by aj vaše dieťa mohlo nájsť uplatnenie a dobré 
využitie voľného času?

                     Za ZO ÚŽ Slovenska, Mgr. V. Vitková

za každých ďalších 100 metrov sa poplatok zvýši o 
desať eur. Inak sa budú poplatky počítať aj pri re-
kreačných nehnuteľnostiach, a to tak pri stavebnom 
povolení, ako aj pri kolaudácii.

–  nové sú poplatky pri dodatočných povoleniach, kde 
sa sadzba zdvihne z dvojnásobku na trojnásobok 
základnej sumy bežného povolenia.

–  zmena  dokončenej stavby rodinných domov či chát, 
kde sa poplatok zmení z 23 na 100 eur.

–  povolenie na zmenu užívania stavby – zo 16,50 sa 
zdvihne na 30 eur.

–  spoplatnené sú aj všetky stavebné úpravy, drobné 
stavby a udržiavacie práce, a to sumou 10 eur. Ide 
napríklad o prestavbu bytového jadra, výstavbu 
priečky v byte alebo podľa použitého systému aj 
zasklenie balkóna.

–  kolky sa budú používať až do septembra 2014.

Viac informácií o poplatkoch 
získate na: www.rajecke-teplice.sk.
                                               - im -
Zdroj: internet

ZMENY V SPRÁVNYCH POPLATKOCH OD 1. 10. 2012
Poslanci NR SR schválili zmeny v zákone o správnych poplatkoch, ktoré platia od 1. 10. 2012.
Pre informáciu Vám prinášame prehľad zmien tých najbežnejších poplatkov:
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  V  letných mesiacoch  zvýšila Mestská polícia v Rajeckých Tepliciach  najmä svoju pochôdzkovú činnosť.  
Formou peších hliadok po území celého mesta chce dosiahnuť vyššiu efektívnosť v  kontrolách dodržiavania 
verejného poriadku a tak pôsobiť na zníženie kriminality v meste. 

–  v prvom júlovom týždni bol sankciou  riešený občan 
Rajeckých Teplíc za opakované porušenie zákazu 
vodenia psov do školského areálu

–  v tom istom týždni boli v areáli základnej školy 
pristihnutý mladiství, ktorí v neskorých večerných 
hodinách poškodzovali majetok a požívali alkoho-
lické nápoje, následne boli predvedení na oddele-
nie MsP, kde boli riešení v zmysle priestupkového 
zákona 372/1990 Zb.

–  v treťom júlovom týždni počas letných slávností 
bolo vykonaných viacero drobných zákrokov za-
meraných na ochranu majetku, zdravia občanov 
a verejného poriadku

–  v štvrtom júlovom týždni bola hliadka MsP privo-
laná k prípadu porušenia občianskeho spolunaží-
vania v zmysle § 49 ods. 1 písm d) priestupkového 
zákona, po vypočutí a objasnení bol tento delikt 
doriešený v blokovom konaní na mieste 

–  začiatkom augusta riešila MsP mládež na základe 
kamerového záznamu, ktorý zachytil porušovanie 
verejného poriadku v nočných hodinách, na zá-

V mesiaci  júl  bola kontrolná 
činnosť Mestskej polície zameraná 
aj na oblasť  priestupkov na úseku 
ochrany pred alkoholizmom a iný-
mi toxikomániami, realizovaním 
námatkových kontrol pohostinstiev 
a reštauračných zariadení. Bolo zis-
tených viacero porušení, tak zo stra-
ny mladistvých ako i obsluhujúceho 
personálu. Zistené priestupky boli 
následne riešené v zmysle priestup-
kového zákona.

Kontroly Mestskej polície boli 
tiež zamerané na riešenie plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky.

V posledných dňoch sa Mestská 
polícia zameriava vo väčšej miere 
na dodržiavanie zákona č. 282/2002 
o chove a držaní psov, kde bolo zis-
tené viacero priestupkov.

Najviac sa porušuje zákaz vodenia 
psov do školského areálu. Z tohto dô-
vodu boli previnilci riešení a udelených 
bolo viacero sankcií.

Mestská polícia počas letných 
mesiacov riešila priestupky proti 
majetku a drobné krádeže.

Páchatelia boli vlastnou činnosťou 
Mestskej polície vypátraní, predvolaní 
na výsluch a následne usvedčení zo 
spáchania priestupkov a v konečnom 
štádiu riešení v zmysle príslušných 
zákonov pokutami.

Jednalo sa o poškodenie majetku 
mesta a drobné krádeže v obchodoch 
ako i poškodzovanie  verejnoprospeš-
ných zariadení, ktoré majú slúžiť 
všetkým občanom mesta Rajecké 
Teplice.

Osobitnou kapitolou je areál 
školy v Rajeckých Tepliciach. 
Dorastajúca mládež sa stretáva naj-
mä počas letných mesiacov v tomto 
priestore a ničí majetok mesta (dolá-
mané lavičky na sedenie, utrhnuté 
zábradlie a taktiež zničená fasáda 
na budovách). Snahou mesta do bu-
dúcnosti bude, aby aj  tento priestor 

bol monitorovaný priemyselnými 
kamerami.

V mesiaci  júl bol v meste 
Rajecké Teplice nainštalovaný 
kamerový systém, ktorý nonstop 
monitoruje problémové lokality.

Je významným prínosom pre 
Mestskú políciu. Pomáha pri odha-
ľovaní a dokazovaní protiprávnych 
skutkov. A aj napriek jeho zatiaľ re-
latívne krátkemu obdobiu používania 
už pomohol pri doriešení viacerých 
porušení právnych noriem na území 
nášho mesta.

Mestská polícia bude i naďalej 
vykonávať uvedené, ale i mnohé 
ďalšie činnosti smerujúce k ochrane 
zdravia, majetku a bezpečnosti obča-
nov a zisťovať a objasňovať priestup-
ky, porušenia VZN a iné delikty, ktoré 
zákon mestským policajtom umožňuje 
riešiť a objasňovať a to nie len vlast-
nou činnosťou, ale aj v spolupráci 
s občanmi.                            - jv -

klade toho boli osoby predvolané na objasnenie 
priestupku, následne usvedčené a riešené formou 
sankcie uložením blokových pokút

–  v mesiaci august riešila  sankciou MsP aj niekoľko 
občanov za porušenie zákona o chove a držaní 
psov podľa zákona 282/2002 Z.z.

–  v druhom augustovom týždni bola sankcionovaná 
osoba na autobusovej stanici za porušenie zákona 
o ochrane nefajčiarov nedodržaním zákonom sta-
novenej vzdialenosti od zastávky v zmysle zákona 
377/2004 Z.z.

–  koncom mesiaca august bola predvedená a sank-
ciou riešená osoba za krádež v obchode

–  začiatkom septembra MsP na základe zistenia 
kamerovým systémom uskutočnila kontrolu 
s vykonaním bezpečnostnej prehliadky pre po-
dozrenie z distribúcie a požívania psychotrop-
ných a omamných látok, ktorých prítomnosť sa 
u preverovaných osôb aj potvrdila. O prípade 
bolo vyrozumené príslušné oddelenie policajného 
zboru.                                                        - jv -

ZO ZÁPISNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

MESTSKSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
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Cestné cyklistické kritérium pripravil Cyklistický 
spolok Žilina za výraznej podpory zo strany mesta 
Rajecké Teplice. Kritérium bolo v tomto roku súčas-
ťou 4-etapových cyklistických pretekov juniorov „Cena 
Slovenska 2012“ ako ich 3. etapa. Po dvoch žilinských 
etapách nastúpil do kritéria v žltom drese lídra pretekov Erik 
Baška z CK EPIC Dohňany. V závere etapy došlo k ťaž-
kej situácii pre rozhodcov, keď najlepšia štvorica dostihla 
zvyšok štartovného poľa o celý okruh. Keďže Baška v tejto 
štvorici nechýbal, dres lídra pretekov si udržal a udržal 
si ho nakoniec aj na druhý deň v záverečnej kráľovskej 
etape dlhej 126 km so štartom a cieľom v Divinke-Lalinku. 
Tento výkon potvrdil jeho nomináciu do reprezentačného 
výberu SR na septembrové juniorské majstrovstvá sveta 
v Holandsku.

Kritérium bolo zaradené aj do Slovenského po-
hára žiakov. V týchto kategóriách dominovali členovia 
Cyklistického spolku Velosprint Žilina, keď obsadili prvé 
tri miesta medzi mladšími žiakmi aj medzi staršími žiakmi. 
Medzi staršími žiakmi vyhral obyvateľ Rajeckých Teplíc 
Tomáš Person, ktorý sa už niekoľko rokov pripravuje 
pod vedením trénera Vyšňu v cyklistickom krúžku CVČ 
Rajecké Teplice.

Aj v tomto roku kritériu predchádzali detské cyklis-
tické preteky pripravené v spolupráci s CVČ Rajecké 
Teplice a neziskovou organizáciou Alizea-radosť de-
ťom. Najlepší vo svojich kategóriách v týchto pretekoch 
boli: J. Valúch a T. Ciriaková z Rajeckých Teplíc, L. Kniha 
z Poluvsia, A. Hodásová z Turia, Š. Michaličková a T. 
Vyšinský zo Žiliny, R. Riška z Tepličky, J. Slivka z Nesluše, 
M. Mišunová z Jihlavy a A. Hudok z Topočian.

Za úspešný priebeh kritéria je potrebné poďako-
vať okrem členov CyS Velosprint Žilina a pracovníkov 
Mestského úradu Rajecké Teplice aj obetavým dobro-
voľníkom.

Na technické zabezpečenie a na ceny pre najlepších 
finančne alebo materiálne prispeli okrem mesta Rajecké 

Teplice a n.o. Alizea-radosť deťom aj firmy, spoločnosti 
resp. podnikatelia: ASIX, KORATEX, VELOSPRINT, 
ENERGODATA spol. s r.o., ALAN, A. Jakisch, AUTHOR Ľ. 
Martiniak, JEDNOTA COOP, lekáreň MÁRIA, reštaurácia 
RAJ, pekáreň Ďuroška, TOYOTA AT a.s., hotel SKALKA, 
Kofola a.s., TUBAU a.s., ENERGOMONT, KH s.r.o., UNI 
JAS Rosina, AJ Gas, potraviny Paťka, potraviny LIMARO 
a rod.Sičová. Všetkým sponzorom ďakujeme.

Z výsledkov kritéria „Rajecké Teplice 2012“:
mladší žiaci (6 okruhov):
1. Š. Michalička 19 bodov, 2. R. Kurnický 9 b., 3. 
L. Michaličková (všetci CyS Velosprint Žilina) 6 b.,
starší žiaci (15 okruhov):
1. T. Person 27 b., 2. J. Michalička 16 b., 3. M. Štoček 
(všetci CyS Velosprint Žilina) 15 b.,
3 etapa Ceny Slovenska:
1. Ľ. Malovec (CK Olympik Trnava), 2. E. Baška (CK EPIC 
Dohňany), 3. S. Mičuda (Slávia ŠG Trenčín) všetci 53:29 
min., ... 7. M. Dubeň, 16. T. Žucha, 17. M. Mintál všetci 
+ 6:47 min., 26. M. Lukáč + 10:52, 34. M. Bušfy (všetci 
CyS Velosprint Žilina) + 13:55.

Kritérium „Rajecké Teplice 2012“

Hráči ŠK Lojzo v Poluvsí pri Prievidzi

Futbalový klub ŠK Lojzo 
Poluvsie navštívil na pozvanie 
v auguste 2012 družobnú obec 
Poluvsie pri Prievidzi, kde odo-
hrali naši futbalisti priateľský 
zápas.

Po tuhom boji naši futbalisti 
zvíťazili 0:1. 

Športový deň bol ukončený po-
sedením pri muzike a pri vatre .

Ďakujeme za úspešnú repre-
zentáciu nášho mesta.

ŠK Lojzo v Poluvsí pri Prievidzi
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V minulom školskom roku našu základnú školu navštívili 
vzácni hostia, zástupcovia partnerského mesta – Městys 
Pozlovice, s ktorým má mesto Rajecké Teplice veľmi 
dobrú spoluprácu a spoločné aktivity v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce. Aby sme o tomto partnerskom 
mestečku vedeli viac aj my žiaci základnej školy, zapojili 
sme sa do tvorby mikroprojektu o tomto meste ležiacom 
v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v blízkosti kú-
peľného mesta Luhačovice. 

Zistili sme si rôzne zaujímavé údaje z histórie a súčas-
nosti. Napríklad, že mestečko svojím umiestnením patrí do 
oblasti s najlepším životným prostredím v Českej republike, 
ale história siaha už od roku 1287, kedy sa prvýkrát spo-
mína pod názvom Pozlovicensem. Ďalšia písomná správa 
pochádza z roku 1412, kedy Pozlovice patrili Eliške zo 
Šternberka, ktorá vlastnila aj gotický hrad Starý Světlov, 
ktorý bol postavený za vlády Přemyslovcov. Dominantou 
obce je zrenovovaný katolícky kostol sv. Martina.

Po nájazdoch Tatárov a Turkov bol vybudovaný nový 
kostol i fara. Ďalšie nájazdy mali na Pozlovice hrozný do-
pad, boli vypálené a ľudia utiekli do hôr. Po návrate do 
dediny sedliaci začali s novou výstavbou, kostol i fara boli 
novo postavené v barokovom štýle. V roku 1758 Pozlovice 
Mária Terézia povýšila na mestečko s právom organizo-
vať výročné trhy. Od 23. apríla 2008 bol navrátený obci 
štatút „městys”.

V našom projekte sa nachádzajú aj také informácie, že 
v súčasnosti žije v obci približne 1230 obyvateľov, priemer-
ný vek je 36 rokov a hustota osídlenia je 124 obyvateľov 
na km2. V obci je postavených okolo 450 domov. 

Zistili sme, že súčasná budova základnej školy bola 
postavená v roku 1896, do dnešného dňa sa niekoľkokrát 
prestavovala a renovovala. Má 5 tried s 84 žiakmi, kde sa 
vyučujú žiaci prvého stupňa.

Keďže nás zaujíma aj geografia, nemohli sme vyne-

chať ani také informácie ako to, že Pozlovice ležia v údolí 
298 m – 302 m , ktorým preteká Pozlovický potok, zvádza 
vodu z okolitých kopcov a vlieva sa v Luhačoviciach do 
riečky Šťávnice, ktorá sa vlieva do Olšavy a táto sa vlie-
va do rieky Moravy. Morava ústí pri Devíne do Dunaja. 
Voda v jazierku v Rajeckých Tepliciach je napájaná z rieky 
Bystrička (Kuneradka), ktorá vteká do Rajčianky, Rajčianka 
do Váhu a Váh sa pri Komárne vlieva do Dunaja, kde by 
sa mohli stretnúť vody z Pozlovíc a Rajeckých Teplíc, 
no a ak by sme zdolali množstvo prekážok, tak by sme 
sa mohli na uvedenom mieste spoločne stretnúť aj my, 
žiaci Pozlovíc a Rajeckých Teplíc. Vieme aj to, že okolie 
Pozlovic je bohaté na minerálne pramene, ale aj okolie 
Rajeckých Teplíc, veď tu máme liečivé kúpele. Pohoria 
nachádzajúce sa v okolí Pozlovic vznikli vrásnením prav-
depodobne v období mladších treťohôr. 

Naším najväčším prianím však je, aby sme v budúcnosti 
toto krásne miesto našich susedov mohli navštíviť a osobne 
si vymeniť získané poznatky a vedomosti, preto sme si 
vypočítali a zistili aj trasu cesty, kadiaľ by sme cestovali. 
Tak napríklad – pokiaľ by sme išli cez Rajec, Považskú 
Bystricu, Púchov do Pozlovic po cestách prvej triedy, trasa 
by bola dlhá 114 km a autom by trvala 2 hodiny 4 minúty. 
Ak by sme však využili diaľnicu zo Žiliny do Dubnice nad 
Váhom a potom smer Pozlovice trasa je dlhá 118 km 
a cesta by trvala približne 1 hodinu 45 minút. 

Všetky naše vedomosti a poznatky, ktoré sme získali 
v minulom školskom roku o mestečku Pozlovice, chceme 
ešte prehĺbiť aj v tomto školskom roku ako žiaci 6. ročníka, 
a preto v našom projekte budeme pokračovať.

Žiaci 6. ročníka ZŠ v spolupráci s p. uč. Mgr. Tóthovou M.

                  FOND MIKROPROJEKTŮ

Spoločne bez hraníc
 ZŠ POZLOVICE - ZŠ RAJECKÉ TEPLICE

V tomto čísle Spravodajcu sme začali ako no-
vinku používať tzv. QR kódy. Ako s nimi pracovať 
sa dozviete v tomto krátkom článku.

QR kód nesie v sebe zakódovanú informáciu, ktorú 
dokáže aplikácia na čítanie tohto kódu vo Vašom mobile 
rozlúštiť. Keďže dnes už má takmer každý moderný mo-
bil, ktorý sa dokáže pripojiť na internet, nie je ťažké QR 
kód načítať. QR kód môže v sebe obsahovať informáciu 
o www stránke môže však v sebe niesť aj informácie 
o telefónnom čísle a rôzne iné informácie.

V dnešnom čísle spravodajcu Vám ponúkame kódy 
pre prístup k www stránkam mesta Rajecké Teplice 
a pre prístup k uzneseniam zo zasadnutí mestského 
zastupiteľstva.

Ako si prečítam QR Kód?

Ako teda pracovať s QR kódom?

1. V mobilnom telefóne musím mať nainšta-
lovanú aplikáciu na čítanie QR kódov.

2. Spustite aplikáciu na čítanie QR kódov vo svojom 
mobilnom telefóne.

3. Nasmerujte fotoaparát mobilu na QR kód.

4. Čítačka rozozná údaje uložené v QR kóde a na 
displeji mobilu sa načíta obsah QR kódu.

5. Po načítaní QR kódu Vám mobil umožní urobiť 
operáciu, ktorú daný QR kód obsahuje (dostať sa 
na príslušnú www stránku, vytočiť telefónne číslo 
atď.)                                                                - im -
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Ministerstvo vnútra SR rozhodnutím č. SVS-OVVS3-
2012/016952 povolilo konať verejnú zbierku neziskovej 
organizácii Áno pre život n. o. so sídlom v Rajeckých 
Tepliciach. Zbierka je určená na verejnoprospešný 
účel pomoci pre osamelé tehotné ženy v núdzi a mat-
ky s deťmi, ktoré sú obete domáceho násilia. Výnos 
bude použitý na výchovno - vzdelávacie programy pre 
spomínané ženy a ich deti, ako aj na opravy zariadenia, 
v ktorom sú ubytované.
Zbierka sa koná od 1. októbra 2012  do 31. marca 2013 
na území SR, a to formou: 
1. Finančným príspevkom na č. účtu: 0423261907/0900. 
 Variabilný symbol: 25112012
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
2. Zaslaním darcovskej SMS v hodnote 1 Euro. 
 Text správy je: DMS (medzera) NASILIE 

Myšlienku pre vznik materského centra v Rajec-
kých Tepliciach iniciovala skupina mamičiek už v roku 
2009. Ako neformálna skupina občanov Rajeckých Teplíc 
podali rodičia v roku 2009 v rámci programu „Šanca pre 
váš región“ do Nadácie Orange projekt na rekonštrukciu 
detského ihriska (za poštou) a v roku 2010 zase projekt na 
vznik materského centra. Projekty, žiaľ, neboli schválené. 
V roku 2011 sa začala stretávať skupinka mladých matiek 
v tzv. „Klube mamičiek“ v základnej škole v Rajeckých 
Tepliciach. Avšak priestory pre aktivity detí boli značne 
obmedzené. 

V tom čase vypracovala projekt aj nezisková organizá-
cia Áno pre život. Projekt s názvom „Nový systém podpo-
ry ženám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom regióne 
pomocou zriadenia „FEMKUBÁTORA“ bol podporený. 
Jedným zo špecifických cieľov projektu je aj zriadenie, vy-
bavenie a prevádzkovanie materského centra v Rajeckých 
Tepliciach. Realizácia projektu začína v septembri 2012 
a končí v novembri 2013, avšak v prevádzkovaní mater-
ského centra chceme pokračovať aj po skončení projektu. 
Najvhodnejší priestor pre činnosť sme našli v Domčeku 
na Rajeckej ceste (Komunitné centrum). 

Poslaním nášho materského centra je podporovať 
ideu materstva a rodičovstva. Vytvoriť alternatívny priestor 
pre stretávanie sa detí a rodičov, poskytnúť zázemie a 
spestriť ponuku zmysluplného trávenia ich voľného času. 
Chceme sa stretávať a zmierniť tak spoločenskú izoláciu 
rodičov, nadväzovať nové kontakty a priateľstvá. Tiež sa 
chceme vzdelávať, diskutovať o problémoch z rôznych 
oblastí súvisiacich s rodičovstvom. Máme záujem vyplniť 
medzeru v našej spoločnosti, ktorá tu existuje. Naša stále 
početnejšia skupina matiek na materskej dovolenke a detí 
nemá možnosť a priestor spoločne sa stretávať a tvoriť. 
Svoje miesto v materskom centre nájdu aj oteckovia, starší 

Otvorenie Materského centra KOŠÍK v Rajeckých Tepliciach

súrodenci, či starí rodičia. Činnosť 
nášho centra budú tvoriť aktivity pre 
matky s deťmi, budúce matky, ale 
aj matky chystajúce sa na návrat 
do pracovného procesu.

V mesiacoch júl až septem-
ber 2012 sme zorganizovali spolu 
s rodičmi - dobrovoľníkmi viacero 
brigád v areáli Domčeka – čistenie 
a úprava vonkajšieho okolia (kose-
nie, úprava kríkov, zber kameňov 
a pod.), hĺbenie jám, maľovanie preliezok. Mesto Rajecké 
Teplice zabezpečilo prevoz a montáž preliezok z bývalej 
materskej školy SLK, vďaka čomu sa rozšírili možnosti 
trávenia voľného času pre deti. Pracovníci OTS Mesta 
Rajecké Teplice tiež upravili prístrešok pre kočíky a oma-
ľovali interiér domčeka. 

Vďaka pánovi 
Jánovi Súkeníkovi 
a Mestu Rajecké 
Teplice sme mohli 
namontovať pri 
vstupe do záhrady domčeka plot zabraňujúci pádu detí. 
V septembri boli priestory vybavené nábytkom. Otváracie 
hodiny centra budú prispôsobené potrebám matiek. 

Presný termín otvorenia Materského centra Košík 
bude zverejnený prostredníctvom mestského rozhlasu 
a na internetových stránkach mesta Rajecké Teplice 
www.rajecke-teplice.sk a neziskovej organizácie Áno 
pre život, n. o. www.anoprezivot.sk.

Táto aktivita sa realizuje vďaka podpore z Európ-
skeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

                                 Zuzana Dobešová

Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky
 SMS pošlite na číslo 877. Platí pre všetkých mobilných 

operátorov. Obdobie na zasielanie darcovskej SMS je 
od 1. 10. do 31. 12. 2012.

Viac informácií nájdete na www.darcovskasms.sk.
3.  Dobrovoľným finančným príspevkom do prenosných 

pokladničiek označených logom neziskovej organizá-
cie.  

4.  Kúpou stolového kalendára Áno pre život n. o. na rok 
2013. V kalendári sú fotografie detí z Domova Gianny 
B. Mollovej.

5.  Kúpou lístkov na Benefičný koncert. Koncert sa koná 
25. novembra 2012 v Mestskom divadle v Žiline.

Ďakujeme Vám,  že nám už 15 rokov pomáhate po-
máhať!
    Anna Verešová,
                    riaditeľka Áno pre život n.o.
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Kultúrne leto 2012 – Rajecké Teplice – 30. 6. - 2. 9. 2012

Počet akcií:   25
Počet súborov:   56

Počet vystupujúcich: 678
Počet organizátorov:     8

l Komplexné dodávky
pre riadenie v energetike l
l Technické a programové 
vybavenie energetických 

dispeèingov 
a elektrických staníc l

l Komunikaèné systémy l

010 01 ŽILINA, Kálov 3


