
Rok 1993 
Zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika a zrodila sa samostatná ,,SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA´´.  Začal sa nový Slovenský letopočet. Na celom Slovensku podobne aj 
v Rajeckých Tepliciach túto dojemnú udalosť vítali občania ohňostrojom. Počet obyvateľov 
v Rajeckých Tepliciach k 1. 1. 1993: 2043 a v Poluvsí: 549.  
V roku 1993 sa pokračovalo v plynofikácií 1. etapy Rajeckých Teplíc a Poluvsia. Na tieto 
stavby bola pridelená dotácia v čiastke 1 100 000 Sk. 
- začiatkom roku bol odovzdaný do užívania občanom Poluvsia nový Dom smútku, 
- od júla tohto roku majú už i občania Poluvsia nový kostol, ktorého základy tvorila stará 
škola,  
- bezpečnejší prechod cez Rajčianku umožňujú 2 rekonštruované mostíky pre peších chodcov 
a jedna lávka s prístupovým chodníkom z ulice Lúčky, 
- zabezpečenie informovanosti všetkých občanov Rajeckých Teplíc a Poluvsia sa rozšírilo 
rozhlasovou sieťou na ulicu Lúčnu a do Poluvsia, 
- výstavba chodníkov a rekonštrukcia okrajov ciest na uliciach Lúčnej, Pri Bystričke, 
Školskej, Pionierskej, pri potravinách u Vierky, pri reštaurácií Encián a z časti na 
Kuneradskej ceste.  
Návrh, ktorý podala komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry mládeže a športu v novembri 
1992 o umiestnenie kríža v Rajeckých Tepliciach na rozhraní ulíc Lúčna – Lúčky bol prijatý. 
V roku 1993 sa vydláždili priestory pri kríži na Lúčkach, pri pamätníku padlým v prvej 
svetovej vojne (pred kostolom) a pamätník sa opravil. 
Zrekonštruovalo sa osvetlenie kostola. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo dotáciu pri 
výstavbe atletickej dráhy a ihriska pri základnej škole v Rajeckých Tepliciach. 
Jednou z hlavných úloh bolo vybudovanie čističky odpadových vôd. 
Po výberovom konaní a odsúhlasení typu technológie sa zabezpečovalo majetkoprávne 
vysporiadanie s vlastníkmi pozemkov (ide o pozemky občanov Poluvsia), na ktorých mala 
byť čistička odpadových vôd vybudovaná. Je umiestnená za obcou Poluvsie, smerom na 
Žilinu, medzi riekou Rajčankou a železničnou traťou. ČOV by po dokončení mala slúžiť 
nielen Rajeckým Tepliciam a Poluvsiu, ale aj obciam: KONSKÁ, KAMENNÁ PORUBA, 
STRÁNSKE. 
Vzhľadom na stav cintorína v Rajeckých Tepliciach (kde sa pochováva od roku 1920), ešte 
v roku 1991 sa podal návrh na jeho rozšírenie. Za týmto účelom sa odkúpil pozemok od 
Slovenských liečebných kúpeľov, štátneho podniku Rajecké Teplice. Zistilo sa, že je potrebné 
majetkoprávne vysporiadať už zaplnenú časť cintorína. Po zdĺhavých rokovaniach sa začalo 
s prípravou plochy a čiastočne sa oplotil pozemok. V januári tohto roku naše mesto navštívil 
minister životného prostredia p. Jozef ZLOCHA, v apríli minister zdravotníctva p. Viliam 
SOBOŇA, ktorý sa na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach zúčastnil Snemu Slovenskej 

lekárskej komory. V máji zavítal do nášho mesta minister kultúry p. Dušan SLOBODNÍK. 
Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu navrhla zmenu názvu nasledovných 
ulíc: Februárového víťazstva, 28. októbra a Park Zväzu Československo-Sovietskeho 
priateľstva (ZČSSP). Po schválení mestským zastupiteľstvom Okresná názvoslovná komisia 



v Žiline na základe predložených návrhov a písomných súhlasov dotknutých občanov 
a organizácií doporučila 9. apríla 1993 zmenu názvu ulíc nasledovne: ulicu 28. októbra na 
ulicu MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA, ulicu Februárového víťazstva na ĽUDOVÍTA 
ŠTÚRA a park ZČSSP na KÚPEĽNÝ PARK. V tomto roku sa Rajecké Teplice zúčastnili 2. 
ročníka ,,EXPOTOUR-u“ – Medzinárodného turistického salónu, po prvýkrát v rámci 
projektu Kruh turistiky a zdravia. Ide o voľné združenie kúpeľných miest a obcí rekreačného 
významu vo Fatransko-Strážovskom regióne: Sú to – BOJNICE, ČIČMANY, NIMNICA, 
VEĽKÉ ROVNÉ, SÚĽOV-HRADNÁ, TURČIANSKE TEPLICE a RAJECKÉ TEPLICE. 
V roku 1989 bol doliečovací ústav Malá Fatra formou prevodu majetku prinavrátený do 
správy Československým štátnym kúpeľom. Slovenské liečebné kúpele štátny podnik začali 
v októbri 1991 s rekonštrukciou objektu. Opravy robila bratislavská firma ,,MONTECO“ – 
náklady predstavovali čiastku 16 miliónov korún. Prví pacienti do obnovenej budovy nastúpili 
6. apríla 1993. Kapacita je 40 lôžok, z toho 8 jednoposteľových a 16 dvojposteľových. Každá 
izba má vlastnú sprchu, WC, farebný televízor, prijímač so satelitnými programami, 50 l 
chladničku. Zariadenie je hotelového typu a dosahuje najvyšší štandard. 
V tomto roku získalo naše mesto bezplatným prevodom chatu OBNOVY na ulici 1. mája 
(bývalá budova Štátnych lesov) a chatu OKRESNÉHO ÚRADU ČADCA v doline Bohúňová. 
Telovýchovná jednota TJ SLOVAN Rajecké Teplice je najväčšou telovýchovnou jednotou 
v Rajeckej doline. Združuje šesť oddielov, a to: šachový, volejbalový, tenisový, kondičnej 
kulturistiky, rekreačnej telesnej výchovy a športu (RTVŠ) a turistický.  
Šachové družstvo mužov účinkovalo v minulej sezóne v druhej Slovenskej národnej lige, 
v ktorej obsadilo krásne 6. miesto. Traja naši hráči v auguste tohto roku sa zúčastnili na 
historických Majstrovstvách republiky v praktickom šachu. 
Družstvo volejbalistov hralo v minulej sezóne v stredoslovenskej oblasti a po prebojovaní do 
finálovej skupiny obsadilo nakoniec pekné 6. miesto. Tenisti obsadili v minulej sezóne 
v OKRESNEJ SÚŤAŽI 2. miesto. Oddiel kondičnej kulturistiky vytváral podmienky pre 
športové vyžitie tých občanov Rajeckých Teplíc, ktorí radi posilňujú. Oddiel Rekreačnej 
telesnej výchovy a športu združuje ženy a dievčatá z Rajeckých Teplíc a vytvára pre nich 
podmienky, aby si mohli zacvičiť a upevňovať svoje zdravie. 
Telovýchovná jednota TATRAN Rajecké Teplice – KONSKÁ. 
TJ tvoria tri futbalové družstvá. V počte dvadsať žiakov, osemnásť dorastencov a dvadsať 
mužov. Družstvo dospelých hralo v krajskej súťaži I.B triedu, skupinu A. Družstvo 
dorastencov hralo okresné majstrovstvo II. triedu a družstvo žiakov okresnú súťaž III. triedu. 
V polovici roka 1992 sa ačali demolačné práce na dome Milana Olaha na Kuneradskej ceste, 
ktorý odkúpil SLOVTRANSGAZ NITRA. Rekonštrukcia, aj s úpravou časti brehu rieky 
Bystričky bola náročná. Išlo o kompletnú prestavbu tohto objektu a v roku 1993 bola budova 
uvedená do prevádzky. Zariadenie, ktoré slúži zamestnancom SLOVTRANSGAZ-u a ich 
rodinným príslušníkom, má 26 lôžok, saunu, satelit, video a patrí medzi najkrajšie rekreačné 
zariadenia v našom meste. 
V roku 1993 zobral p. Alan JAKISCH do prenájmu od spotrebného družstva Jednota, 
priestory EXPRESA v obchodnom dome BUDÚCNOSŤ. Zariadenie sa premenovalo na 
reštauráciu ALAN. Výrazne sa zlepšila úroveň stravovania, ktoré využívajú ako závodné 
kuchyne aj zamestnanci menších firiem z Rajeckých Teplíc. Majiteľ reštaurácie vyšiel 
v ústrety aj mladým, poriadaním diskoték každý piatok a sobotu.  



V tomto roku rozšírila Slovenská sporiteľňa – pobočka Rajecké Teplice svoje služby 
o zmenáreň v priestoroch, ktoré má prenajaté na Mestskom úrade.  


