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Z činnosti mesta za rok 2007 vyberáme 
 
Vo  všetkých objektoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta, sa vykonávali podľa potreby bežné opravy 
a údržby, revízie a prehliadky. 
Významnou investíciou bola rekonštrukcia kúrenia ZŠ pavilónu A, B a telocvične a výmena okien 
na celom pavilóne B, dokončenie výmeny okien v pavilóne A a v časti telocvične. Značné 
rekonštrukcie prebehli v zdravotnom stredisku – vybudovanie 2 ambulancií – diabetológia, 
dermatológia, výmena hlavných vchodových dverí a iné. V MŠ v Rajeckých Tepliciach prebehlo 
zateplenie schodišťa v elokovanej triede v Poluvsí zas rekonštrukcia celého objektu. Okrem 
pravidelného vývozu komunálneho odpadu mesto zabezpečuje aj separovaný zber. V roku 2007 
bolo vydaných 36 listín o určení/zrušení súpisného čísla. V stavebnej komisií bolo prerokovaných 
35 žiadostí. Oddelenie vydalo 15 záväzných stanovísk pre špecializovanú štátnu správu a 14 
rybárskych lístkov. Na úseku ciest a pozemných komunikácii boli vydané rozhodnutia ohľadom 
chodníka v Poluvsí, mosta cez Kuneradku a Dolnej ulice. Z investičných akcií bolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie na dažďovú kanalizáciu v Poluvsí, boli rozpracované agendy, autobusové 
nástupište, chodník pri kúpalisku Laura, nový územný plán mesta. Mesto zabezpečovalo celoročnú 
údržbu ciest, vianočnú výzdobu, čistotu mesta, údržbu zelene, verejného osvetlenia, cintorínov 
a domov smútku, miestneho rozhlasu, údržba strojového parku a iné. Pracovníci sa významnou 
mierou pričinili o výstavbu minihriska, rekonštrukciu poškodeného mosta na Štúrovej ulici, 
vybudovanie zberného dvora na Ul. Osloboditeľov a realizáciu rekonštrukcie elokovanej triedy MŠ 
v Poluvsí. Vydalo sa 28 povolení na drobné stavby a 17 rozkopových povolení. Mesto vydalo 1 200 
výmerov k dani z nehnuteľností, 210 výmerov k dani z nehnuteľností, 210 výmerov daní za psa 
a 68 výmerov daní za ubytovanie. Zaúčtovaných bolo 17 210 položiek, čo je o 205 viac ako v roku 
2006. V roku 2007 počet občanov v dôchodkovom veku, stravujúcich sa v školskej jedálni počas 
pracovných dní, bolo 58. V roku 2007 bolo zorganizovaných 63 kultúrno-spoločenských podujatí. 
Knižnica v uplynulom roku získala 327 knižných titulov, počet návštevníkov knižnice bol 3 424 
a návštevníkov internetu 884. Celkový počet riešených priestupkov mestskou políciou v uplynulom 
roku bol 1 148. 
 
 

Zo života Základnej školy 
 
Škola je miesto, kam sa mladí ľudia chodia učiť, spoznávať svet, nadväzovať priateľstvá, prežívať 
prvé lásky. Vedomosti sú najväčším darom a v tomto duchu si každý rok stanovujeme hlavné ciele 
v oblasti pedagogickej, výchovnej i personálnej. Škola je otvorený dynamický systém, plní funkciu 
informačnú, komunikačnú, vzdelávaciu a poradenskú. Každoročne sa snažíme zvyšovať kvalitu 
výchovno-vzdelávacieho procesu, zameriavame sa na hodnotovú orientáciu žiakov v duchu 
humanizmu, venujeme sa problematike predchádzania všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie a ostatných prejavov intolerancie. Rôznymi športovými aktivitami a reláciami do  
školského rozhlasu sa snažíme podporovať zdravý spôsob života. Kultúrnymi podujatiami 



podporujeme a rozvíjame v žiakoch estetické cítenie a vzťah ku kultúrnym hodnotám. Od 1. júla 
2007 je vo funkcii riaditeľ ZŠ v Rajeckých Tepliciach Mgr. Ing. Martin Gutten, zástupcami 
riaditeľa sú Mgr. Marta Fialová a Mgr. Pavol Poliaček. V školskom roku 2007/2008 navštevuje 
Základnú školu v Rajeckých Tepliciach 408 žiakov a je zriadených 16 tried. Pracovné uplatnenie 
u našlo 28 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov, ktorí sa svojou snaživou prácou 
podieľajú na vzdelávaní a výchove našich detí. V popoludňajších hodinách je školou zabezpečená 
bohatá krúžková činnosť rôzneho zamerania, a to v 18 krúžkoch. Žiaci vydávajú vlastný časopis 
SONDA, ktorý vychádza každý mesiac. Prezentujú v ňom svoje nápady, informujú o živote v škole 
koordinátorkou časopisu je Mgr. Anna Dubovanová.  
Jedenkrát za mesiac vysiela školské rádio Rebel, ktorého redaktormi sú samotní žiaci. Prinášajú do 
všetkých tried nové informácie z histórie, športu, kultúry, novinky z hudby. Koordinátorkou rádia je 
Mgr. Katarína Repáková. Škola pravidelne organizuje základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy 
a podľa záujmu žiakov i lyžiarske výcviky. V popoludňajších hodinách je možné na škole 
navštevovať ZUŠ – odbor výtvarný i hudobný – hra na husle súkromnú jazykovú školu – výučba 
anglického jazyka a súkromnú tanečnú školu. 
Škola má primerané materiálno-technické vybavenie, aj keď je stále čo vylepšovať. Ale môžeme sa 
pochváliť novým futbalovým ihriskom s umelým povrchom. Investorom bolo mesto Rajecké 
Teplice – zriaďovateľ ZŠ. Ďalšími investíciami zriaďovateľa boli: výmena plastových okien v prvej 
budove ZŠ a kompletná rekonštrukcia plynovej kotolne. Vznikli tak tri samostatné kotolne pre 
každú budovu. Zriaďovateľ prispel ďalšími finančnými prostriedkami  na kompletnú rekonštrukciu 
podlahy veľkej telocvične a rekonštrukciu striech na obidvoch budovách školy i telocvične. 
Výmena okien pokračovala i v druhej budove a v telocvični. Na tieto opravy prispelo finančnými 
prostriedkami Ministerstvo školstva. Finančné prostriedky z ministerstva „Projekt jazykové 
laboratórium“ sme získali aj na zriadenie novej jazykovej učebne, ktorá je vybavená štrnástimi 
novými počítačmi, novým nábytkom a kompletným zariadením na výučbu cudzích jazykov 
a informatiky. V súčasnosti sa vykonáva maľovanie chodieb školy. V oblasti materiálno-technickej 
je našou ďalšou snahou zrekonštruovať toalety v obidvoch budovách školy, zmodernizovať 
zborovňu pre pedagógov, doplniť inventár o moderné učebné pomôcky, ktoré pomôžu skvalitniť 
vyučovací proces. 
Činnosť školy smeruje k cieľu, aby sme dokázali poskytnúť žiakom široké spektrum možností 
vzdelávania a získania kompetencií, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie sa v budúcom povolaní 
i v samotnom živote. Od toho sa odráža spokojnosť nielen detí, ale aj rodičov. 
 
                                                                                           Mgr. Zuzana Výbochová, učiteľka ZŠ 
 
 

Rajecké Teplice – súčasť konferencie Inovačný rozvoj regiónov 
 
29. januára 2008 sa v Žiline konala konferencia pod názvom Inovačný rozvoj regiónov 2008. Mesto 
Rajecké Teplice vystupovalo v rámci konferencie v sekcii Inovatívne prístupy s projektom 
„Putovanie Rajeckou dolinou“. Vďaka projektu sa podarilo podporiť rozvoj jednotného 
rezervačného systému a jeho napojenie na Českú republiku, zatraktívneniu Rajeckej doliny 
a regiónu Opava ako zahraničného partnera projektu. Rovnako sa podporili kultúrne aktivity 
inštitúcií z Rajeckej doliny a regiónu Opava v priamej väzbe na cestovný ruch, zvýšila sa tuzemská 



a zahraničná návštevnosť v regióne a v neposlednom rade sa podporili turisticko-informačné 
kancelária a ich napojenie na informačný systém Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. 
Pri príležitosti konania uvedenej konferencie udelil predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár mestu Rajecké 
Teplice poďakovanie za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja. 
 
 

Dobrovoľní hasiči hodnotili 
 
Dňa 13. 1. 2008 členovia DHZ Rajecké Teplice na výročnej členskej schôdzi hodnotili uplynulý 
rok. Ako už býva tradíciou uplynulý rok sme začali hasičským plesom. V roku 2007 sme sa 
zamerali predovšetkým na oslavy 80. výročia založenia DHZ, ktoré sa konali 30. 6. 2007. Len na 
pripomenutie tejto slávnosti spomeniem slávnostné posvätenie štandardy – zástavy a hasičského 
vozidla pánom dekanom Jozefom Šurabom, slávnostný sprievod mestom a sprievodné kultúrne 
akcie. Medzi najdôležitejšie aktivity hasičov patrí brigádnická činnosť, údržba motorových 
vozidiel, miestne a okrskové taktické cvičenia, zber starého železa ako aj preventívne prehliadky. 
DHZ mal v roku 2007 35 členov, s poľutovaním konštatujeme, že ani jednu príslušníčku nežného 
pohlavia. Z tohto počtu boli na výročnej členskej schôdzi 4 členovia odvolaní a jeden prijatý. 
Hlavnými úlohami, ktoré si hasiči naplánovali do tohto roka, je rozšírenie svojej členskej základne 
a dôstojná reprezentácia Rajeckých Teplíc na súťaži hasičských družstiev. Chceme sa zamerať aj na 
vodné hydranty, preventívne prehliadky v chatových oblastiach, u malých a stredných podnikateľov 
a v neposlednom rade byť nápomocní občanom nášho mesta.  
 
 

Nový most na Ulici Ľ. Štúra 
 
V júli 2007 došlo na Ulici Ľ. Štúra k poškodeniu mosta. Oslovili sme odborníkov v oblasti 
mostných konštrukcií, ktorí konštatovali, že uvedený objekt je nutné demontovať a postaviť nový. 
Po demontáži nosných prvkov bolo zistené, že existujúce opory starého mosta boli v minulom 
storočí viackrát rozširované a narušené eróziou vody z potoka Kuneradka. Aj tieto opory  bolo 
nutné asanovať. Projektant navrhol nové komplexné riešenie celej mostnej konštrukcie vzhľadom 
k použitiu mosta v budúcom období – teda jeho zaradenie do vyššej zaťažovacej triedy – nosnosť 
do 40 ton. Celkové náklady rekonštrukcie predstavovali sumu 1 205 394,- Sk. 
Veríme, že uvedené riešenie prispeje k skvalitneniu cestnej dopravy a bezpečnosti v centre mesta. 
Chceme poďakovať vedeniu spoločnosti Váhostav – SK – Prefa, s. r. o. k promptnému dodaniu 
diela k spokojnosti nás všetkých. 
 
 

Jubilejný X. ročník medzinárodnej konferencie  
Vyber si život 

 
V dňoch 28. – 29. marca 2008 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil X. ročník medzinárodnej 
konferencie VYBER SI ŽIVOT. Konferencia sa konala pod záštitou poslankyne Európskeho 
parlamentu a predsedníčky FEMM Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra 
Dobeša. Konferenciu každoročne organizujú nezisková organizácia Áno pre život a Občianske 



združenie Fórum života. Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu o potrebe ochrany 
ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. 
X. ročník konferencie bol zameraný na prezentáciu dôvodov a spôsobov, ako je možné zachraňovať 
nenarodené deti a pomáhať ženám v núdzi – napriek nepriaznivým legislatívnym i spoločenským 
podmienkam. V prvý deň konferencie vystúpil okrem iných aj poslanec NR SR a bývalý minister 
spravodlivosti Daniel Lipšic na tému Úloha štátu pri ochrane ľudského života. 
Psychiater a gynekológ Peter Fedor priblížil účastníkom najnovšie vedecké poznatky o prenatálnom 
živote dieťaťa. Mária Demeterová z Fóra života predstavila nový darcovský projekt Zachráňme 
životy, ktorého cieľom je pomáhať ženám zaskočeným nečakaným tehotenstvom. V sobotnom 
programe dominovala téma konkrétnej pomoci deťom a ich matkám v kritickom období 
tehotenstva, do ktorej sa zapojili prednášajúci z Českej republiky, Poľska a Chorvátska. 
Záver konferencie patril predstaveniu činnosti neziskovej organizácie Áno pre život, ktorá tento rok 
oslavuje 10 rokov od svojho založenia. Súčasťou konferencie bol 4. ročník odovzdávania Ceny 
Antona Neuwirtha za ochranu života, ktorú udeľuje Fórum života, V kategórii Slovenská osobnosť 
cenu získal lekár angažujúci sa predovšetkým v pomoci najchudobnejším v najchudobnejších 
častiach sveta Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, CSc. Dr. H. C. V kategórií Zahraničná osobnosť 
získali cenu za venovanie celého aktívneho života propagácii rodiny i ochrany života, a to 
v praktickej rovine manželov i teoretickej rovine odborníkov manželia Marijo a Darka Živkovičovi 
z Chorvátska. V kategórií Organizácia získal cenu prvý hospic otvorený na Slovensku – Hospic 
Matky Terezy z Bardejovskej Novej Vsi. Cenu prevzala riaditeľka hospicu MUDr. Alica Válkyová. 
Europoslankyňa Anna Záborská, dcéra Antona Neuwitha udelila tiež špeciálnu cenu neziskovej 
organizácií Áno pre život z Rajeckých Teplíc pri príležitosti 10. výročia jej vzniku za dlhoročnú 
profesionálnu prácu v prospech žien v núdzi a ich detí. Cenu prevzala riaditeľka organizácie Anna 
Verešová.  
 
 

Deň narcisov 
 
Základná organizácia Únie žien Slovenska v Rajeckých Tepliciach prihlásila aj tento rok mesto do 
finančnej zbierky Deň narcisov na podporu programov Ligy proti rakovine. Počas siedmich rokov 
histórie Dňa narcisov sa tento rok vyzbierala rekordná suma: 26 840,- Sk. Peniaze budú použité na 
vylepšenie materiálových vybavení onkologických oddelení, na výskum a výrobu účinných liečiv, 
ale aj na preventívne programy predchádzania onkologickým ochoreniam. Ďakujeme všetkým, ktorí 
túto humánnu akciu podporili, ale aj zorganizovali. 
 
 

Nové basketbalové koše v Poluvsí 
 
Začiatkom mesiaca apríl 2008 boli osadené nové basketbalové koše na ihrisku pred Kultúrnym 
domom v Poluvsí. 
Mladým ľuďom z Poluvsia sa zrealizovala túžba aktívne využiť voľný čas. 
Ostáva nám dúfať, že koše budú dlho slúžiť svojmu účelu. 
 
 



Udalosti, stretnutia, aktivity 
 
- rokovanie s vedením SLK, a. s. Rajecké Teplice vo veci aktualizácie územného plánu 
a zapracovanie ich pripomienok 
- prerokovanie s obstarávateľom a spracovateľom územného plánu, príprava podkladov do MsZ na 
schválenie aktualizovaného ÚP 
- vytvorenie referátu životného prostredia podľa schválenej organizačnej štruktúry MsÚ Rajecké 
Teplice 
- rokovanie so zástupcom MF SR a ZRD o projekte z OP internetizácia spoločnosti o bezdrôtovom 
pokrytí signálu obcí a miest Rajeckej doliny 
- zasadnutie členov Združenia Rajecká dolina vo veci projektu kompostárne na riešenie 
biologického odpadu 
- školenie pracovníkov úradu, MŠ, ŠJ a MP a BOZP, PO a preškolenie vodičov referentských 
vozidiel 
- účasť na seminári k prijatiu Eura a povinnosť, ktorá z toho bude vyplývať pre samosprávy 
- prijatie delegácie starostov z vojvodstva Lódž z Poľska 
- návšteva partnerského mestečka Pozlovice pri Luhačoviciach na pozvanie p. starostky z dôvodu 
realizácie cezhraničnej spolupráce SK – CZ hranica Interreg najmä v oblasti cestovného ruchu 
- spracovanie harmonogramu čistenia mesta po skončení zimného obdobia 
- účasť na seminári 40 rokov NP Malá Fatra 
- úspešná registrácia na MVRR SR pre podanie projektu pre rekonštrukciu a zateplenie ZŠ, a to na 
1. 7. 2008 
- účasť na stretnutí primátorov ŽSK v Liptovskom Mikuláši 
- patronát primátora mesta nad X. ročníkom medzinárodnej konferencie Vyber si život 
- rokovanie so zástupcami výsadkárov a armády SR k zorganizovaniu memoriálu Jozefa Gabčíka 
- oslava Dňa učiteľov 
- príprava zasadnutia MsR a MsZ (viď Uznesenie) 
- rokovanie s obchodnými partnermi a sponzormi Kultúrneho leta a Letných slávností 2008 
- prijatie šéfredaktora Žilinských novín a prerokovanie ďalšej spolupráce cez tlačové médiá  
- rokovanie o príprave podania projektu cyklomagistrály v Rajeckých Tepliciach a okolí 
- účasť na zasadaní Regionálneho združenia ZMOS-u Rajecká dolina v Stránskom 
- rokovanie s akademickým maliarom Štefanom Pelikánom o vytvorení pamätnej medaily mesta 
a storočnice neogotického kostolíka z r. 1909 
- účasť primátora mesta na výročnej členskej schôdzi Senior klubu za účasti delegácie 
z partnerského mesta Doní Benešov vedenej starostom mesta p. Martinom Štefekom 
- konanie výročnej členskej schôdze združenia Nádej a Únie žien Slovenska 
- konanie výročnej členskej schôdze DHZ v Rajeckých Tepliciach a Poluvsí 
- rokovanie so SSC vo veci čistenia parkoviska pri kúpalisku 
- zabezpečenie osadenia tabule so štátnym znakom pri prírodnej pamiatke Poluvsianska skalná ihla 
- pomoc pri inštalácii basketbalových košov pre žiakov a študentov na ihrisku pri KD v Poluvsí 
- pracovné stretnutie s architektmi, stavebnou komisiou, SLK na príprave projektu rekonštrukcie 
námestia z ROP, regenerácia sídiel v pôsobnosti MVRR SR 
- vysporiadanie pozemku pri železničnej stanici pre autobusové nástupište cez MH SR a zápis do 
katastra nehnuteľností 



Poluvsianska skalná ihla 
 
Najstaršia vyhlásená prírodná pamiatka nášho regiónu (v minulosti chránený prírodný výtvor) sa 
nachádza v Poluvsí. Skalná ihla sa zvetrávaním oddelila od masívu blízkych dolomitových skál. 
Predmetom ochrany skalnej ihly chránenej od roku 1965 je jej jedinečná krajinárska a estetická 
hodnota, ako aj bohatá vegetácia viazaná na vápence. Počas jarnej údržby bola nanovo osadená 
informačná tabuľa a vyčistené jej okolie. 
 
 

Správa o odpadoch v meste 
 
Za rok 2007 mesto Rajecké Teplice vyprodukovalo 890, 96 tony komunálneho odpadu. 
Vďaka pochopeniu občanov, že je potrebné separovať, sa vyzbieralo: plasty 5,45 tony, sklo 55,3 
tony, papier 5,1 tony, opotrebované pneumatiky 0,6 tony, kovy 4,2 tony, zmiešané obaly 2,6 tony, 
komzitné obaly (tetrapaky) 0,4 tony, vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,7 tony. 
Nebezpečný odpad – batérie a akumulátory 1,3 tony, vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
4,4 tony, oleje, tuky 60 litrov, farby 0,4 tony, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované 
uhľovodíky (chladničky) 1,1 tony. Mesto Rajecké Teplice dňa 29. 3. 2008 uskutočnilo zber 
elektronického, elektrického a nebezpečného odpadu po uliciach tzv. zvozom. Pri zbere sa 
vyzbieralo nasledujúce množstvo komodít: vyradené elektrické zariadenia 2,82 tony, žiarovky  
100 ks. 
 

 

Udelenie čestného občianstva 

 

Na II. Mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach dňa 19. 6. 2008 
podľa článku 34 VZN č. 49/2008. Štatút mesta Rajecké Teplice bolo udelené čestné občianstvo 
Mgr. Jozefovi Šurábovi – dekanovi rímsko-katolíckej farnosti v Rajeckých Tepliciach. Dekan Jozef 
Šuráb počas svojho pôsobenia vytvoril podmienky pre funkčnosť novej farnosti v Rajeckých 
Tepliciach, viedol, spravoval a zabezpečoval duchovnú službu vo farnosti Božského Srdca 
Ježišovho. Svojou činnosťou sa významne pričinil o rozvíjanie, napredovanie, usmerňovanie 
a vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v našom meste, za čo mu patrí naša vďaka a úcta. 
 
 

Nová autobusová zastávka v Poluvsí 
 
Nová autobusová zastávka v Poluvsí (križovatka ciest Rajecká cesta a cesta na Stránske) bola 
osadená v júni 2008. Okrem zastávky sa uložila nová dlažba a upravilo okolie. 
 
 
 



Aktivity mesta Rajecké Teplice v oblasti Eurofondov 
 
Mesto Rajecké Teplice si uvedomuje dôležitosť a veľkú príležitosť získania finančných 
prostriedkov z Európskej únie prostredníctvom rôznych projektov. Problematika čerpania 
finančných prostriedkov z EÚ nie je taká jednoduchá, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Prvým 
krokom je spracovanie projektu, ktoré musí byť absolútne bezchybné po formálnej i obsahovej 
stránke. Ani úplná správnosť projektu, ktoré musí byť absolútne bezchybné po formálnej 
i obsahovej stránke. Ani úplná správnosť projektu nie je zárukou jeho úspešnosti – teda schválenie 
komisiou. Po schválení nastáva najdôležitejšia fáza – implementácia projektu – to znamená jeho 
realizácia, monitorovanie, vyúčtovanie. Mesto Rajecké Teplice vypracovalo od roku 2004 niekoľko 
rozsiahlych projektov v rôznych oblastiach. Jedným z prvých bol projekt Putovanie Rajeckou 
dolinou, vďaka ktorému sa podarilo v Rajeckej doline zaviesť tzv. INFOKIOSKY, ako aj označiť 
jednotlivé pamiatky v každej z obcí mikroregiónu. Napriek tomu, že z projektu mala osoh celá 
Rajecká dolina, nositeľom projektu bolo mesto Rajecké Teplice, To isté platí aj o projektoch 
týkajúcich sa zberu odpadov a nákupu štiepkovača s hydraulickou rukou a kontajnerov na 
separovaný zber pre celú Rajeckú dolinu. 
Úspešnými sme boli aj v rámci projektu ISPA, vďaka ktorému sa nám podarilo vybudovať 
kanalizačný zberač pre Rajecké Teplice a Poluvsie. Nositeľom tohto projektu bola firma SEVAK, 
ktorá ako jediná mohla byť žiadateľom o nenávratné finančné prostriedky. Schválené boli aj 
projekty na vybudovanie komunitného centra, zavedenie verejného internetu a knižnično-
informačného systému v knižnici, ako aj každoročné rozšírenie knižného fondu z projektov. 
Mesto vypracovalo a podalo žiadosť na vybudovanie Domova dôchodcov v Rajeckých Tepliciach 
v rámci Nórskeho finančného mechanizmu. Žiadosť bola hodnotená veľmi pozitívne a zo 108 
žiadostí skončila na 38. mieste. Balík finančných prostriedkov postačoval len na niekoľko 
projektov, ktoré skončili na prvých miestach. Mesto sa, samozrejme, bude aj naďalej snažiť získať 
prostriedky na výstavbu domova Dôchodcov, nakoľko si uvedomuje jeho nevyhnutnosť. Do 
budúcnosti mesto plánuje: 
- projekt rekonštrukcie Základnej školy 
- projekt bezdrôtovej internetizácie 
- projekt infraštruktúra cestovného ruchu – na rekonštrukciu námestia, alebo projekt rekonštrukcie 
námestia a výstavba autobusového nástupišťa. 
 
 

Vyhodnotenie súťaže Rajecký Čin – čin 
 
Mesto Rajecké Teplice vyhlásilo súťaž „Čin – čin alebo Aj malé deti môžu urobiť veľké činy“. 
Cieľom bolo podporiť pozitívne konania detí a dospelých a motivovať občanov k humánnym činom 
a kladným ľudským hodnotám. Podporiť komunikáciu starostlivosť o druhých, ohľaduplnosť, 
všímavosť a vzájomné spoznávanie sa. Za dobrý skutok bol považovaný každý pravdivý detský čin, 
ktorý bol vykonaný s dobrým úmyslom a priniesol pozitívnu hodnotu. Nie sú to len veľké činy, ale 
aj každodenné dobré skutky. Deti do 15 rokov súťažili v troch kategóriách. Najviac detí sa 
prihlásilo do kategórie pomoc kamarátovi, súťažili však aj v kategóriách pomoc v rodine a pomoc 
starším občanom. Odborná porota rozhodla o nasledovných výsledkoch: V kategórii pomoc rodine 



cenu získal Dominik Hudek za vytrvalosť, trpezlivosť a zručnosť pri stavbe záhradného domčeka. 
V kategórii pomoc kamarátovi boli ocenené tieto deti:  
Janka Kašubová za záchranu života svojej kamarátke Mirke, ktorá v marci tohto roka spadla do 
Rajčianky. Vďaka duchaprítomnosti a odvahe svojej kamarátky sa všetko dobre skončilo. 
Mišo Piala za pomoc svojej kamarátke, ktorá spadla do kanála pri hre. Mišova odvaha a pomoc sú 
príkladom aj pre ďalšie deti. 
Jakub Škor za pomoc svojmu kamarátovi Tomášovi, ktorý spadol pri hre do nezakrytej jamy a sám 
sa z nej nemohol vytiahnuť.  
Špeciálnu cenu získava kolektív detí, ktoré nezištne pomáhali na brigáde v materskej škole pri 
skrášľovaní školského pozemku. Sú to Janka Bohiníková, Nikodém Hájnik, Samuel Hájnik, Michal 
Kúletka, Dominik Brodňan, Igor Pažický a Eduard Hančin. Všetkým týmto deťom patrí naše 
poďakovanie a samozrejme odmena. 
 
 

Memoriál Jozefa Gabčíka 
 
Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Klub vojenských výsadkárov SR a Mesto Rajecké Teplice 
zorganizovali v sobotu 24. mája 2008 – 14. ročník memoriálu Jozefa GAbčíka v behu na 13 km – 
cross. V šiestich kategóriách sa súťaže zúčastnilo 102 pretekárov, ktorí si pred štartom memoriálu 
spolu s hosťami uctili pamiatku Jozefa Gabčíka položením vencov k jeho pamätníku, ktorý je pred 
areálom 5. PŠU v Žiline. V cieli pretekov na námestí v Rajeckých Tepliciach bol najrýchlejší 
pretekár Ondro Puškár (Slávia Trnava) časom 0:45:25. Medzi ženami Dáša Hulková (Skalica) 
časom 0:58:22.   
 
 

100 rokov pána Jána Pekaru 
 
Najstarší občan Rajeckých Teplíc – pán Ján Pekara – oslávil svoje významné životné jubileum, 10. 
augusta 2008 sa dožil krásnych 100 rokov života. 
Mesto vzdalo úctu tomuto človeku slávnostným prijatím u primátora spojeným s odovzdaním 
darov. 
Pán Pekara sa aj v tomto veku teší primeranému zdraviu, aktívne sa zaujíma o dianie okolo seba a aj 
vo svete, dokonca číta dennú tlač bez okuliarov. 
Želáme mu veľa zdravia, sily, životného optimizmu do ďalších rokov života. 
 
 

Ženy – ženám 
 
- je názvom pre stretnutie zástupkýň organizácií Únie žien Slovenska v okrese. Pripraví ho vždy iná 
ZO. 13. 7. 2008 to boli Rajecké Teplice. Cieľom bolo poznanie práce ZO, výmena skúseností, 
inšpirácia pre činnosť vo vlastných podmienkach. Privítali sme ženy zo ZO v Žiline, Varíne, 
Tepličke, Stráňavách a Lietave. 
Prítomný bol aj primátor mesta Rajecké Teplice pán Peter Dobeš a koordinátorka ÚŽS v našom 
kraji pani A. Kuniaková. Pekné priestory pre rokovanie poskytol hotel Talisman. Predstavili sme 



činnosť našej organizácie, z vystúpenia pána primátora sa prítomní hostia dozvedeli zásadné 
informácie z histórie Rajeckých Teplíc. Vyhodnotené boli aktivity centra ÚŽS, ktorých sa 
v priebehu roka zúčastnili aj naše členky. V diskusií sa hovorilo o potrebe aktivít smerom k mládeži 
na obciach i mestách, kladne bolo hodnotené aj zavedenie školských rovnošiat na niektorých 
stredných školách v kraji s odporučením postupne ho rozširovať v sieti škôl. Podujatie sponzorsky 
podporili aj Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, ktoré poskytli možnosť kúpania v KD 
Aphrodite pre  našich hostí. 
 
 

Hody a 80. výročie DHZ v Poluvsí 
 
Oslavy 80. výročia založenia DHZ v Poluvsí začali 4. júla 2008 slávnostnou schôdzou, na ktorej, 
okrem členov DHZ, boli prizvaní zástupcovia a členovia predsedníctva OV DHZ v Žiline p. Viliam 
Kyšo, p. Václav Baroniak, p. Ján Remenec, primátor mesta Rajecké Teplice p. Peter Dobeš, 
prednosta mestského úradu p. Igor Pažický, zástupca starostky z družobnej obce Poluvsie P. Martin 
Šujan a sponzori. Po prečítaní správy o činnosti boli odmenení a vyznamenaní členovia DHZ. 
Za príkladnú prácu: Daniel Chovanček, Albert Piala, Emil Katrena, Alexander Vdovičík, Martin 
Janura, Jaroslav Vdovičík 
Za zásluhy: Anton Kianička, Jozef Knapec 
Za mimoriadne zásluhy: Štefan Brodňan 
Po skončení slávnostnej schôdze nasledovala zábava po holým nebom až do rána, na ktorej sa 
zabávali nielen členovia DHZ, ale aj občania. Do tanca hrala kapela Rytmus. Ďalší deň pokračovala 
hodová slávnosť svätou omšou, na ktorej bola posviacka novej zástavy DHZ. Na sv. omši boli 
účastní aj členovia DHZ z okolitých obcí. Po obede sa rozprúdila zábava, v ktorej sa striedali 
kapely, ktoré pred 25 rokmi pôsobili v Poluvsí. 
 
 

Rozlúčka so škôlkou 
 
Vo štvrtok 26. 6. 2008 sa v elokovanej triede MŠ v Poluvsí konala MATURITA PREDŠKOLÁKA. 
Desať predškolákov odpovedalo na otázky v troch kolách: 
1. otázky z rozvíjania poznania 
2. otázky z matematických predstáv 
3. múdre veci malých detí. 
Maturitnú komisiu tvorili pani riaditeľka V. Poliačková, pani učiteľky M. Barčiaková a V. 
Muráriková. 
Všetci zmaturovali, dostali vysvedčenie, na pamiatku darčeky, ktoré sa im zídu v septembri v škole 
a ešte aj sladkú odmenu. Predškoláci majú aj tablo, na ktoré sa môžete pozrieť v predajni Jednota 
v Poluvsí. Predškoláci si pripravili program s pesničkami a básničkami. Pri pesničke „Zbohom 
škôlka“ sa zalesklo nejedno oko rodiča. Z maličkých detičiek, ktoré nastúpili do škôlky pred štyrmi 
rokmi sa stali veľkí predškoláci, pripravení popasovať sa s povinnosťami v škole. 
Za ten čas strávený v škôlke sa toho veľa naučili a za to všetko patrí veľké ďakujem predovšetkým 
pani učiteľkám Milke, Ivke, Veronike, ale aj pani školníčkam Márii Kianicovej a Majke 
Kianičkovej.  



Prajeme im, aby ich práca v školstve bavila aj naďalej, aby ju robili s láskou a trpezlivosťou. 
Školákom prajeme veľa síl pri plnení každodenných povinností, veľa chuti do učenia a trpezlivú 
pani učiteľku.  
 
 

Materská škola má novú triedu 
 

28. august 2008 sa zapíše do kroniky našej materskej školy veľkými písmenami. V ten deň sa 
konalo slávnostné otvorenie novej 3. triedy materskej školy na Ul. Osloboditeľov v Rajeckých 
Tepliciach. Trieda sa nachádza v priestoroch bývalej kuchyne, skladu na potraviny, kancelárie pre 
vedúcu školskej jedálne. Od 2. 9. 2004 sa strava pre deti aj zamestnancov MŠ dováža zo školskej 
jedálne pri ZŠ v Rajeckých Tepliciach, tým sa tieto priestory uvoľnili a ich rekonštrukciou vznikla 
nová trieda s kapacitou 20 detí. Veľkú zásluhu na vytvorení triedy má Mesto Rajecké Teplice. 
Vďaka nemu sa rozšírila kapacita MŠ a môžeme vyhovieť všetkým rodičom, ktorí majú záujem 
umiestniť svoje dieťa v tomto predškolskom zariadení. V nových priestoroch sa nachádza vstupná 
chodba, šatňa, trieda so spálňou, hygienické a sociálne zariadenia pre deti a učiteľky. Všetky 
miestnosti sú vybavené novým nábytkom a hračkami. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili 
zástupcovia mesta, základnej školy, súčasní aj bývalí zamestnanci MŠ, rodičia a deti, ktoré pekným 
kultúrnym programom spríjemnili tento deň. Slávnostný akt prestrihnutia pásky uskutočnil primátor 
mesta RNDr. Peter Dobeš, riaditeľka MŠ Vlasta Poliačková a predsedníčka SPV regiónu Žilina 
PaedDr. Svetoslava Blahušiaková. Tým bola nová trieda odovzdaná do užívania. 
 
 

Celoslovenské finále ROLAND V-AKORDEÓN 
 
V júni 2008 sa konalo v Rajeckých Tepliciach základné kolo celoslovenskej súťaže akordeonistov 
Roland V-akordeón, kde odborná porota vybrala piatich súťažiacich, ktorí postúpili do finále (19. 
septembra 2008) a bojovali o hlavnú cenu – digitálny akordeón v hodnote 140 000 Sk (4 647,15 €). 
Finále súťaže sa organizovalo ako verejný koncert a z piatich súťažiacich sa zúčastnili štyria. 
Víťazom sa stal Michal Červienka z Heľpy, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom 
finále tejto súťaže v Ríme. 
Organizátor súťaže: Mesto Rajecké Teplice, fy ROLAND, fy DAN ACOUSTIC, s. r. o. 
 
 

Dôležité medzníky Rajeckých Teplíc, ktoré si pripomenieme  
v nasledujúcom roku 

 
Všetci si želáme, aby ten nasledujúci rok bol šťastnejší a bohatší ako rok predchádzajúci. Rok 2009 
si naše mesto zapíše do svojej kroniky ako rok výročí, ale tiež rok zmien. Dnes je ťažké predvídať, 
či zavedenie novej meny prinesie osoh pre každého jednotlivca a každú rodinu. Takisto nikto presne 
nevie určiť, aké zmeny postihnú našich obyvateľov v súvislosti so svetovou (a už aj slovenskou) 
ekonomickou situáciou. Nevraviac o meniacich sa podmienkach, ktorými sa samosprávy 
prispôsobujú novej legislatíve a európskym normám. Nový rok 2009 sa stane pre Slovensko 
historickým medzníkom. Prijatie eura, silnej a stabilnej svetovej meny, je z dlhodobého hľadiska 



určite dobrých rozhodnutím. Čo však prinesie bežnému občanovi v prvom roku po zavedení? 
A možno problémy, ktoré nás v roku 2009 postretnú, budú celkom iného charakteru. Hoci si na 
prahu nového roku všetci želáme šťastie a úspech, je dobré mať nádej, že aj v prípade ťažších 
životných chvíľ nám má kto podať pomocnú ruku. Samospráva mesta Rajecké Teplice je pripravená 
takúto pomoc svojím občanom vždy poskytnúť. 
 
                                                                                                              samospráva mesta 
 
 

Úspešný zásah mestskej polície 
 
Dňa 25. 11. 2008 hliadka mestskej polície zadržala v priestoroch mestského úradu 40-ročného muža 
zo Spišského Štvrtka, na ktorého bolo za pomoci svedkov vznesené podozrenie z obťažovania 
maloletých osôb. Následne v súčinnosti so štátnou políciou Rajec sa zistilo, že na spomínanú osobu 
je vydaný zatykač a je po ňom vyhlásené celoštátne pátranie. Touto cestou sa chcem poďakovať 
všetkým občanom, ktorí nám poskytli dôležité informácie o identite hľadanej osoby a nebáli sa 
spolupracovať s políciou pri odhaľovaní trestnej činnosti. 
 
                                                                                                                     Ing. Ján Valúch 
                                                                                                               náčelník mestskej polície 
 
 

Zavedenie eura na Slovensku 
 
Na Slovensku bude dňa 1. 1. 2009 zavedená mena euro. Všetky hodnoty, teraz uvedené v korunách, 
sa na eurá prepočítajú presne konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 korún. Už teraz môžeme vidieť 
informačné ceny aj v eurách vo všetkých obchodoch a na ďalších miestach. Po 1. 1. 2009 budeme 
môcť až do 16. 1. 2009 platiť okrem eur aj korunovými bankovkami a mincami. Obchody však 
budú vydávať iba v eurách. Pokiaľ neminieme slovenské koruny v obchodoch, bude ich možné 
bezplatne vymeniť v bankách. Banky budú mince vymieňať pol roka a bankovky rok po zavedení 
eura. Národná banka Slovenska bude mince vymieňať ešte 5 rokov a bankovky neobmedzene. 
 
 

Udalosti, správy, komentáre 
 
- rokovanie v Envirofonde vo veci separovaného zberu Združenia Rajecká dolina 
- príprava podkladov na realizáciu projektu "Spoznávanie Rajeckej doliny“ 
- rokovanie s vedením SLK, a. s. vo veci územného plánu zóny, rozšírenia bazénov a čiastočného 
výrubu stromov priľahlej časti KD Aphrodite 
- stretnutie so starostom Wilamowic vo veci podpisu žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre 
oblasť kultúry 
- rokovanie s vedením SEVAK vo veci odkanalizovania 1/64 – ľavá strana, smer Žilina, s využitím 
kanalizácie vo vlastníctve mesta 
- zorganizovanie čistenia celého toku Bystričky s obcou Kunerad 



- príprava rozpočtu mesta na rok 2009 
- príprava dokumentácie pre etapové riešenie odkanalizovania bočných ulíc do hlavného 
kanalizačného zberača 
- zasadnutie predstavenstva Euroregiónu Beskydy 
- rokovanie so zástupcami Ministerstva financií SR pre vybudovanie bezdrôtového 
širokopásmového internetu z OP informatizácia spoločnosti 
- zasadnutie Medzinárodného klubu za účasti ministra výstavby a regionálneho rozvoja 
- zasadnutie okrsku dobrovoľných hasičských zborov 
- realizácia mediálnych výstupov v regionálnych a celoslovenských médiách za účelom propagácie 
cestovného ruchu v Rajeckej doline 
- účasť na konferencii „60 rokov vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv“ 
- prerokovanie ďalšej spolupráce so starostom partnerského mesta Dolní Benešov (CZ) 
- podpora festivalu Divadelná Šuja, ktorú organizuje Špeciálna základná škola v Šuji 
- rokovanie so sponzorom vo veci prípravy ohňostroja na Silvester 2008 
- účasť na odovzdaní stavby skládky komunálneho odpadu v rámci Združenia skládky odpadov 
Rajeckého regiónu v Šuji 
- účasť na oslavách 650. výročia prvej písomnej zmienky obce Poluvsie pri Prievidzi v rámci 
družobných vzťahov 
- rokovanie s vedením SARIO vo veci investícií v meste 
- účasť na 10. výročí spolupráce partnerských miest Rajecké Teplice, Wilamowice (PL), Dolní 
Benešov (CZ) 
- účasť na benefičnom koncerte pri príležitosti 10. výročia neziskovej organizácie Áno pre život 
- účasť na školení k programovému rozpočtovaniu 
 
 

Celosvetové finále Roland V-akordeón 
 
O tom, že Mesto Rajecké Teplice organizovalo celoslovenskú súťaž Roland V-akordeón, sme už 
informovali. 
Víťazom súťaže sa stal Michal Červienka, teraz známy ako finalista súťaže Slovensko má talent. 
Michal sa celosvetového finále súťaže zúčastnil 8. novembra 2008 v Ríme, v auditóriu Parco Delta 
Musica. O titul bojovali víťazi národných súťaží z krajín Európy, severnej a Južnej Ameriky 
a z Nového Zélandu. Finálový koncert sa začal nástupom 17 súťažiacich, ktorí sa prezentovali 
s národnou vlajkou. 
Víťazom súťaže sa stal fínsky reprezentant Toni Perhula, na druhom mieste sa umiestnil Oleg 
Vereschagin z Talianska. Náš Michal Červienka sa umiestnil na úctyhodnom treťom mieste, za čo 
mu patrí naše uznanie a srdečné blahoželanie. 
 
 

Bystrička ľahšia o 1 700 kg odpadu 
 
V škole nás učili, že rieka je nenahraditeľným zdrojom života (voda, kyslík, vegetácia, ryby..) a má 
mnoho dôležitých funkcií. Jednu z nich sme však objavili až v sobotu 27. 9. 2008 v snahe vyčistiť 
vodný tok Bystrička (Kuneradka). niektorým obyvateľom totiž najviac vyhovuje ako skládka 



odpadu. A tak riečka okrem plnenia svojich prirodzených úloh môže poslúžiť ako obývačka 
(vyhodený gauč, koberce, matrace). Naplnilo sa 95 vriec komunálneho odpadu. Spolu 1 700 kg 
odpadu vytiahnutého z toku a brehov Bystričky v úseku od školy v Kunerade po ústie do Rajčianky 
v Rajeckých Tepliciach. O tento „slušný výkon“ sa v spolupráci s Mestom Rajecké Teplice, ktoré 
akciu organizovalo, postarali aj Dobrovoľný hasičský zbor v Kunerade, Združenie Podhorský dvor, 
jeden zástupca rybárov a Občianske združenie Tilia z Rajca. 
Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme za ich snahu a presvedčenie, že toky nemusia byť stoky... 
Na čistotu tokov v našom meste upriamila pozornosť aj mestská polícia, ktorá okrem 
upozorňovania občanov využila možnosť sankciovať priestupok udelením pokuty. 
 
 

Projekt „Spoznávanie Rajeckej doliny“ 
 
V januári 2005 Mesto Rajecké Teplice v spolupráci s agentúrou EUROFORMES, n. o. podalo 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG III 
A Slovenská republika – Česká republika. Projekt s názvom „Spoznávanie Rajeckej doliny“ sa už 
do septembra tohto roku nachádzal v zásobníku projektov, kedy bol schválený Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja. Nositeľom projektu bolo naše mesto, ale obsahom bola celá 
oblasť Rajeckej doliny – Združenie miest a obcí Rajecká dolina.  
Mesto Rajecké Teplice zabezpečilo 5 % vlastných zdrojov na spolufinancovanie projektu. Hlavným 
cieľom projektu bolo zlepšovanie imidžu Rajeckej doliny so zámerom aktívneho rozvoja 
cezhraničného cestovného ruchu a rozvoj turizmu s kladením dôrazu na ochranu životného 
prostredia. 
 
 

Stretnutie Medzinárodného klubu v Rajeckých Tepliciach 
 
17. októbra 2008 sa v Rajeckých Tepliciach konalo 154. stretnutie organizácie Medzinárodný klub 
SR. Medzinárodný klub SR (MK SR) je neziskové a politicky neutrálne záujmové združenie, ktoré 
vzniklo v januári 1993. V roku 2003 bol na základe hlasovania členov klubu pôvodný názov 
Medzinárodný klub doplnený na Medzinárodný klub SR a v tomto zmysle bola upravená aj jeho 
registrácia na Ministerstve vnútra SR. Medzinárodný klub SR je najdlhšie pôsobiacim klubom 
svojho druhu v Slovenskej republike. Cieľom činnosti klubu je podporovať rozvoj medzinárodnej 
ekonomickej a inej spolupráce, členstvo SR v Európskej únií, NATO  a v ďalších medzinárodných 
zoskupeniach, získavať informácie od najpovolanejších predstaviteľov SR o slovenskej ekonomike, 
šíriť poznatky o najnovších trendoch vo svete a rozvíjať osobné kontakty. Ťažisko činnosti klubu je 
vo vzdelávaní predstaviteľov členov klubu prostredníctvom vystúpení a prednášok najpovolanejších 
vládnych činiteľov a expertov k problematike, o ktorú prejavia záujem. Témou stretnutia bolo 
„Využívanie eurofondov na rozvoj Slovenska“. 
 
 
 
 
 



Mesiac úcty k starším 
 
V našom meste sa v októbri pravidelne stretávame so seniormi. Tak to bolo aj v utorok 21. októbra 
2008, keď sa stretli seniori nad 70 rokov s primátorom, poslancami a zamestnancami Mestského 
úradu. Slávnostný program začal sv. omšou v Kostole Božského Srdca Ježišovho a pokračoval vo 
veľkej sále Mestského úradu vystúpením akordeónistu p. učiteľa Miroslava Košnára a FS Stavbár. 
V spoločenskej časti pri hudbe folklórneho súboru sa účastníci porozprávali, zaspomínali si. 
 
 

Mikuláš v Rajeckých Tepliciach prišiel v piatok 
 
Mesto Rajecké Teplice v spolupráci so ZO Únia žien Slovenska a Občianskym združením Kultúra, 
pripravili 5. decembra 2008 pre deti, ale aj dospelých, stretnutie s Mikulášom. Popoludní na 
námestí začala znieť vianočná hudba, rozvoniavali čerstvo napečené oblátky, medovníky i vianočný 
punč. Netrpezlivé deti túžobne očakávali príchod Mikuláša, ktorý odmenil všetky dobré deti. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej predvianočnej atmosféry. Veríme, že 
láska, radosť a spolupatričnosť, ktorá vládla tomuto stretnutiu, budú pretrvávať nielen počas 
nadchádzajúcich vianočných sviatkov, ale aj počas celého roka. 


