
Srdečne Vás pozývame 
na podujatia v roku  2014

Nahlasujte podnety a posielajte návrhy na
zlepšenie fungovania mesta priamo z vášho
smartfónu pomocou aplikácií 
Odkazprestarostu.sk a City Monitor.

Všetky Vami nahlásené podnety budú auto-
maticky odoslané a sprístupnené pre pracov-
níkov mesta na stránke
www.odkazprestarostu.sk 
a www.citymonitor.sk. 
Stav riešenia Vašich podnetov
budete môcť sledovať priamo
vo Vašom smartfóne. Okrem
toho môžete vďaka týmto ap-
likáciám získavať bezplatné
notifikácie o dianí v meste. Aplikácie sú
zadarmo a môžete si ich stiahnúť z Google
Play a AppStore.

Mobilné aplikácie umožnia občanom:
Hlásenie porúch v meste
Sledovanie zmien o stave riešenia poruchy
Lokalizovanie miesta poruchy na mape spolu
s jeho GPS súradnicami
Úprava nastavení aplikácie
Poskytovanie spätnej väzby  na už zlikvi-
dovanú poruchu, zasielanie názoru či
porucha bola odstránená riadne a včas

MESTO RAJECKÉ TEPLICE
Námestie SNP 1/29
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Valentínska kvapka krvi
Mesto Rajecké Teplice a mobilná jednotka
Národnej transfúznej služby zorganizo-
vali pred dňom sv. Valentína hromadný
odber krvi pre občanov mesta. Darovanie
krvi je prejavom ľudskosti a sme radi, že
32 občanov sa do tejto akcie zapojilo. Aj
keď polovici zdravotný stav neumožnil
krv darovať, zo strany transfúznej služby
bola akcia vyhodnotená ako vydarená.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a  po-
mohli. Po dohode s mobilnou službou sa
akcia bude opakovať.

Milé charitatívne podujatie

Členky mobilnej jednotky Národnej
transfúznej služby SR.



PREROKOVALO:
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-

lóra mesta Rajecké Teplice na 1. polrok
roku 2014

- Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Rajecké Teplice za rok
2013

- Dodatok č.2 k Všeobecnému záväznému
nariadeniu č. 60/2009 o určení výšky prí-
spevku na čiastočnú úhradu nákladov na
jedno jedlo v školách a školských zaria-de-
niach a o zápise dieťaťa na plnenie povin-
nej školskej dochádzky v základnej škole

- Žiadosti centier voľného času o pridelenie
dotácie na deti: Rímskokatolícka cirkev, J.
Kalinčiaka 1, 011 36, Žilina, 2 deti, Rímsko-
katolícka cirkev, J. Kalinčiaka 1, 011 36, Ži-
lina, 3 deti, Centrum voľného času,
Kuzmányho, Žilina - 15 detí

- Žiadosti Základnej školy v Rajeckých Te-
pliciach a Materskej školy v Rajeckých Te-
pliciach o  poskytnutie materiálu
a vybavenia z CVČ

- Použitie prostriedkov rezervného fondu na
kapitálové výdavky vo výške 10  259,04
EUR na úhradu akontácie pri kúpe traktora
formou leasingu z ČSOB 

- Požiadavky zložiek mesta Rajecké Teplice
o finančný príspevok na rok 2014 v zmysle
VZN č. 66/2011 o poskytovaní dotácií pre
organizácie

- Informatívnu správu o Spoločnom obecnom
úrade so sídlom v Rajeckých Tepliciach

- Informatívnu správu o výročnej členskej
schôdzi DHZ Poluvsie

- Informatívnu správu o Oblastnej organizá-
cii cestovného ruchu Rajecká dolina

- Informatívnu správu o činnosti OZ Kultúra
za rok 2013 v  súlade s  Uznesením č.
4/2009

- Projekt „Revitalizácie mestskej zelene“,
ktorý vypracoval Ing. Anton Murčo, Flora-
garden, Rajecké Teplice 09-11/2013

- Správu o financovaní OOCR Rajecká Do-
lina

- Správu o realizácii integrovaného infor-
mačného systému v meste

- Návrh spolupráce s obcou Klanjec v Chor-
vátsku

- Žiadosť MUDr. Jakubčíka o osadenie retar-
déra na ul. Kašjaka

- Žiadosť poslanca P. Fajbíka o úpravu ze-
lene v areáli KD Poluvsie

SCHVÁLILO:
- Plnenie uznesení z XXI. zasadnutia MsZ,

konaného 12. decembra 2013
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-

lóra mesta Rajecké Teplice na 1. polrok
roku 2014

– Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému
nariadeniu č. 60/2009 o určení výšky prí-
spevku na čiastočnú úhradu nákladov na
jedno jedlo v školách a školských zaria -
deniach a o zápise dieťaťa na plnenie po-
vinnej školskej dochádzky v  základnej
škole

– Dotáciu vo výške 31,- EUR/rok/žiak a za-
slať na účet žiadateľa podľa počtu navšte-
vujúcich žiakov týchto centier

– Rozdelenie majetku zrušeného centra voľ-
ného času podľa požiadaviek pre mesto
a jeho rozpočtovú organizáciu

– Použitie prostriedkov rezervného fondu na
kapitálové výdavky vo výške 10  259,04
EUR na úhradu akontácie pri kúpe traktora
formou leasingu  z ČSOB 

– Finančné príspevky na rok 2014 v zmysle
VZN č.66/2011 o poskytovaní dotácií pre
organizácie

- Informatívnu správu o Oblastnej organizá-
cii cestovného ruchu Rajecká dolina

- projekt Revitalizácie mestskej zelene na-
sledovne: 
Plocha č. 1 – ponechať trávnatú plochu
v celom rozsahu bez parkovacích miest,
v rámci realizácie projektu vybudovať peší
chodník od vchodu popri bytovke na cestu
ku garážam
Plocha č. 2 – počet parkovacích miest za-

chovať, upraviť plochu pod smetnými ná-
dobami a  existujúcim parkovacím mies-
tom, betónový plot, ktorý sa nachádza
v havarijnom stave, odstrániť a nahradiť ho
živým plotom
Plocha č. 3 – odsúhlasiť prepracovaný
návrh podľa priloženej situácie
Plocha č. 4 – prehodnotiť návrh parkova-
cích miest 
revitalizácia zelene podľa predloženého
návrhu

BERIE NA VEDOMIE:
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného

kontrolóra mesta Rajecké Teplice za rok
2013

- Informatívnu správu o Spoločnom obec-
nom úrade so sídlom v Rajeckých Tepli-
ciach

- Informatívnu správu o výročnej členskej
schôdzi DHZ Poluvsie

- Informatívnu správu o činnosti OZ Kultúra
za rok 2013 v  súlade s  Uznesením č.
4/2009

ODPORÚČA:
– Mestskému úradu zriadiť komisiu a podľa

požiadaviek mesta a jeho rozpočtovej orga-
nizácie majetok zrušeného CVČ rozdeliť

UKLADÁ: 
– Mestu Rajecké Teplice začať s realizáciou

projektu „Revitalizácie mestskej zelene“
po etapách. V  I. etape zrealizovať prí-
pravné práce (nutný výrub v rámci celého
projektu) a plochu č. 1. Vyzvať vlastníka
objektu Třinecké železiarne na zabezpeče-
nie údržby zelene v objekte.

- MsÚ uhradiť členský príspevok 500,- EUR
– riadne členské za rok 2014, ako člena ob-
lastnej organizácie cestovného ruchu Ra-
jecká dolina

- MsÚ rokovať s fy. ARD o cenách za re-
klamné tabule

- MsÚ spracovať návrh úpravy zelene v
areáli KD Poluvsie

ZAMIETA:
- Žiadosť MUDr. Jakubčíka o osadenie retar-

déra na ul. Kašjaka

XXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 2. 2014
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Narodení:
Tomáš Kostolný, 5. 12. 2013

Alžbeta Ondrušová, 12. 12. 2013
Ema Loudová, 7. 1. 2014

Diana Ivanová, 10. 3. 2014
Lea Hazlingerová, 6. 4. 2014

Manželstvo uzavreli:
Filip Čelko a Jana Kultanová, 18. 1. 2014

Úmrtia:
Ján Gálik, 30. 12. 2013

Mária Žideková, 4. 1. 2014
Štefan Remenec, 13. 1. 2014

Jozef Čuboň, 14. 1. 2014
František Frindt, 17. 1. 2014
Melánia Kucková, 5. 2. 2014

Milan Horník, 19. 3. 2014
Margita Kianičková, 26. 3. 2014

Mária Kardošová, 31. 3. 2014

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva vyberáme

PREROKOVALO:
- Plnenie uznesení z XXII. zasadnutia MsZ,

konaného 13. februára 2014
- Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za

rok 2013
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Ra-

jecké Teplice k záverečnému účtu mesta
Rajecké Teplice za rok 2013

- Hodnotiacu správu k programovému roz-
počtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2013

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Ra-
jecké Teplice k hodnotiacej správe progra-
mového rozpočtu mesta Rajecké Teplice
za rok 2013

- Hodnotiacu správu o činnosti mestskej po-
lície v Rajeckých Tepliciach za rok 2013

- Informatívnu správu o výročnej členskej
schôdzi DHZ Rajecké Teplice

- Dodatok č. 1, zmenu č. 6 k Všeobecnému
záväznému nariadeniu č. 61/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území mesta Rajecké Teplice

- Všeobecné záväzné nariadenie mesta Ra-
jecké Teplice č. 1/2014 o vymedzení miest
na vylepovanie volebných plagátov.

- Informatívnu správu o projekte výstavby
pamätníka plk. i.m. Jozefa Gabčíka

- Informatívnu správu o stretnutí Rady rodi-
čov, zástupcov mesta Rajecké Teplice,
predsedu finančnej komisie pri MsZ a ve-
denia Základnej školy dňa 14. 3. 2014 na
mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach.

- Žiadosť Stredoslovenská energetika – D,
a.s. Žilina, Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina
o stanovisko k projektovej dokumentácií
na stavbu: „TN – 8257- Rajecké Teplice –
Bohuňová – Zahustenie TS Bohúňov“.

- V  súlade so zákonom č. 253/1994 Zb.
v znení neskorších predpisov § 4, z kto-
rého vyplýva preschváliť raz ročne plat pri-
mátora 

XXIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva zo dňa 27. 3. 2014

SCHVAĽUJE:
– Plnenie uznesení z XXII. zasadnutia MsZ,

konaného 13. februára 2014
– Záverečný účet Mesta Rajecké Teplice za

rok 2013 a súhlasí s celoročným hospodá-
rením bez výhrad

– Hodnotiacu správu k programovému roz-
počtu Mesta Rajecké Teplice za rok 2013

- Hodnotiacu správu o činnosti mestskej po-
lície v Rajeckých Tepliciach za rok 2013

– Dodatok č. 1, zmenu č. 6 k Všeobecnému
záväznému nariadeniu č. 61/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na
dieťa materskej školy a  školských zaria-
dení so sídlom na území mesta Rajecké Te-
plice

- Všeobecné záväzné nariadenie mesta Ra-
jecké Teplice č. 1/2014 o vymedzení miest
na vylepovanie volebných plagátov

- Projektovú dokumentáciu na stavbu: „TN
– 8257 – Rajecké Teplice – Bohuňová – Za-
hustenie TS Bohúňov“. Za podmienky
kladných záväzných stanovísk dotknu tých
orgánov štátnej správy a správcov sieti

- Na rok 2014 plat primátora na úrovni roku
2013 v nezmenenej výške 2369 EUR

- Zámer previesť diel 3 parcely E KN 898
ostatná plocha k.ú. Poluvsie o výmere 8 m2

vytvorený geometrickým plánom overe-
ným Okresným úradom v Žiline pod č.
40/2014 kúpnou zmluvou na p. Daniela Ja-
vorana, Poluvsie 89, 013 13 Rajecké Teplice
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je to
že uvedený diel 3 parcely E KN 898 je včle-
nený svojou polohou do pozemku vo vlast-
níctve pána Daniela Javorana, čo je zrejmé
z geometrického plánu a vzhľadom na mi-
nimálnu výmeru a jeho polohu nemá
žiadne využitie pre nikoho iného okrem p.
Javorana, tento diel vybočuje z priebehu

zvyšku parcely E KN 898. Kúpna cena
bude určená znaleckým posudkom. Ná-
klady na znalecký posudok bude znášať p.
Javoran.

BERIE NA VEDOMIE:
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Ra-

jecké Teplice k záverečnému účtu mesta
Rajecké Teplice za rok 2013

- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Ra-
jecké Teplice k hodnotiacej správe progra-
mového rozpočtu mesta Rajecké Teplice
za rok 2013

- Informatívnu správu o výročnej členskej
schôdzi DHZ Rajecké Teplice

- Informatívnu správu o projekte výstavby
pamätníka plk. i.m. Jozefa Gabčíka

- Informatívnu správu o stretnutí Rady rodi-
čov pri ZŠ, vedenia Základnej školy
a mesta Rajecké Teplice vo veci financova-
nia základnej školy

UKLADÁ:
- Mestu Rajecké Teplice zabezpečiť predĺže-

nie zbierky na výstavbu pamätníka plk.
i.m. Jozefa Gabčíka do 30. 9. 2014

- Riaditeľovi ZŠ dôsledne dodržiavať fi-
nančnú disciplínu pri normatívnom finan-
covaní školy. Dodržiavať čerpanie
mzdo vého normatívu a prevádzkový nor-
matív v predpísanej  výške použiť na pre-
vádzku školy a  financovanie vý chov no-
vzdelávacieho procesu, tak ako to upra-
vuje zákon o financovaní škôl č. 597/2003
Z.z. Akékoľvek presuny finančných pro-
striedkov medzi mzdovým a prevádzko-
vým normatívom musí schváliť zriaďovateľ

- Riaditeľovi ZŠ štvrťročne predkladať zria-
ďovateľovi správu o čerpaní normatívnych
financií v škole

- Mestu Rajecké Teplice ako zriaďovateľovi

ZŠ, v  prípade nedodržiavania finančnej
disciplíny v ZŠ, zadržať časť finančných
prostriedkov, a následne ich pou žiť pre po-
treby školy

- Každoročne na prvom MsZ konanom po
15. 4. prerokovať správu o hospodárení ZŠ
predkladanú školou podľa § 7 zákona o fi-
nancovaní škôl č. 597/2003 Z.z.

Zmena volebných okrskov – časť Rajec-
kej cesty bude patriť do okrsku č. 1 
– Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepli-

ciach v  súlade s § 9 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samo-
správy obcí v znení neskorších predpisov
určuje volebné obvody a počet poslancov
v nich pre voľby do orgánov samosprávy
mesta v roku 2014 nasledovne:

– Volebný obvod číslo 1: počet poslancov
štyria, ulice – 30. apríla, Farská, Karola
Kašjaka, Kuneradská cesta, Kúpeľný park,
Kvetná, Lesná, Ľ. Štúra, Nám. SNP 1/29,
Pionierska, Pri Bystričke, Rudolfa Súľov -
ského, Slnečná, Školská, Veterná, Rajecká
cesta rodinné domy so súpisným číslom:
1, 2, 4, 5, 7, 14, 132, 156, 170, 179, 192, 281,
334, 338, 396, 397

– Volebný obvod číslo 2: počet poslancov
traja, ulice – 1. mája, Dielnice, Dolná, Jo-
zefa Gabčíka, Lúčky, Lúčna, M. R. Štefá-
nika, Horná, Osloboditeľov, Partizánska
cesta, Poľná, Riečna, Stredná, Za Dielom,
Zábrežná,  Zahrádnícka cesta, Zátočná,
Žliabková dolina, 

– Rajecká cesta rodinné domy so súpisným
číslom: 231, 232, 245, 246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255

– Volebný obvod číslo 3: počet poslancov
dvaja, miestna časť Poluvsie

PREROKOVALO:
– vstup mesta do Združenia obcí aglomerá-

cia Rajecké Teplice, predmetom činnosti
ktorého bude starostlivosť o životné pro-
stredie, spočívajúca v znižovaní znečiste-
nia vôd dobudovaním a  skvalitnením
odvádzania a čistenia komunálnych odpa-
dových vôd v aglomerácii Rajecké Teplice. 

- zmluvu o založení Združenia obcí aglome-
rácia Rajecké Teplice, so sídlom Rajecké
Teplice, Námestie SNP 1/29, ktorej neod-

deliteľnou súčasťou sú stanovy združenia
a  ktorej účastníkmi sú mesto Rajecké Te-
plice, obec Stránske, obec Konská, obec
Kamenná Poruba.

SCHVAĽUJE
– vstup mesta do Združenia obcí aglomerá-

cia Rajecké Teplice, predmetom činnosti,
ktorého bude starostlivosť o životné pro-
stredie, spočívajúca v znižovaní znečiste-
nia vôd dobudovaním a  skvalitnením

odvádzania a čistenia komunálnych odpa-
dových vôd v aglomerácii Rajecké Teplice.

- zmluvu o založení Združenia obcí aglome-
rácia Rajecké Teplice, so sídlom Rajecké
Teplice, Námestie SNP 1/29, ktorej neod-
deliteľnou súčasťou sú stanovy združenia
a  ktorej účastníkmi sú mesto Rajecké Te-
plice, obec Stránske, obec Konská, obec
Kamenná Poruba.

Uznesenia schválené na XXIV. mimoriadnom zasadnutí 5. 4. 2014
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Vážení občania,

25 rokov je v živote človeka krásny mladý vek. 25 rokov v živote
mesta je veľmi mladý vek – a rovnako krásny. To, čím naše
mestečko je dnes, budovali naši predkovia po stáročia. Vytvárali
hodnoty duchovné aj materiálne, na ktoré my dnes chceme v
každom rozhodnutí a v každom úsilí nadviazať. A tým zachovať
dedičstvo našich otcov. To je najpodstatnejšia úloha, ktorú pred
sebou mesto má – starať sa o svojich občanov a zverené hodnoty
tak, aby boli zveľaďované pre budúce generácie.

Rajecké Teplice nepatria medzi veľké slovenské mestá, ale svojím významom, aj zázemím
mesta uprostred krásnej prírody Rajeckej doliny, sú známym centrom cestovného ruchu a
kultúrneho života. V posledných rokoch sa podarilo uskutočniť také rekonštrukčné práce,
ktoré mesto skrášlili a skvalitnili život obyvateľov aj komfortný pobyt turistov. K životu jeho
obyvateľov patrí aj bohatá ponuka podujatí, niektoré sú už tradičné, iné nové, a rovnako
obľúbené. Som veľmi rád, že Rajecké Teplice sú mestom. A ešte k tomu pekným mestom,
o čom svedčia aj pozitívne ohlasy od návštevníkov. Spolu s obyvateľmi, ktorí sa v hojnom
počte zapájajú do rôznych aktivít v meste, tak šírime dobré meno Rajeckých Teplíc a jeho
miestnej časti Poluvsie.

Každý nosíme v sebe kúsok domova. Rodiska, miesta, ktoré máme spojené s najkrajšími
chvíľami v živote. Verím, že v srdciach nás, Rajeckotepličanov, je kdesi kúsok toho nášho –
s presvedčením, že neexistuje krajšie miesto na svete.

Mladému mestečku a jeho obyvateľom spoločne zaželajme mnoho slnečných dní, a to v
uliciach mesta aj v duši každého jedného jeho obyvateľa.

S úctou Peter Dobeš

Príhovor primátora mesta

Spravodajca mesta RAJECKÉ TEPLICE 4 Spravodajca mesta RAJECKÉ TEPLICE5

25 rokov mesta Rajecké Teplice

Vpravo na fotografii vidíme časti obcí
Zbyňov, Kľače a Jasenové. Sprava doľava sa
dvíha masív Malej Fatry a pod ním sa
rozprestierajú obce Konská, Kamenná
Poruba, Kunerad, Stránske a miestna časť
Rajeckých Teplíc Poluvsie. To sú naši susedia.

Slávnosť posviacky Kostola Nanebovzatej
Panny Márie v roku 1909.

„Stromečky“ okolo Rajčianky... začiatkom
minulého storočia.

Prírodná pamiatka Poluvsianska skalná
ihla lákala skalolezcov.

Začiatky histórie nášho mestečka siahajú do 14. storočia. Už v stredoveku boli
známe liečivé účinky rajeckoteplickej horúcej vody, o existencii kúpeľov hovorí už
listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376. Na tomto mieste, v úhľadnej
kotlinke neďaleko mesta Žiliny, bola teda obec vybudovaná už pomerne skoro.
Dôležitým medzníkom v histórii Rajeckých Teplíc bolo postavenie železnice v roku
1899. Železnica priniesla do regiónu prácu aj hospodársky rozvoj. Po modernizácii
slúži dodnes.

Ďalším dôležitým dátumom v dejinách mesta je rok 1909, keď bol postavený
Kostol Nanebovzatej Panny Márie. Dnes sa už síce obľúbený kostolík nepoužíva na
bohoslužby, neodmysliteľne však patrí do koloritu mesta a je jeho kultúrnou
pamiatkou. Kostol slúžil veriacim do roku 2001, keď bol dokončený a posvätený nový
Kostol Božského Srdca Ježišovho. Rok 2001 je teda takisto významným rokom v
živote v tom čase už mesta Rajecké Teplice.

Ale vráťme sa o niečo späť. Dňa 8. februára 1989 bol Rajeckým Tepliciam
udelený štatút mesta. Táto udalosť i spoločensko-politické zmeny, ktoré priniesol
november 1989, významne ovplyvnil ďalší rozvoj kúpeľného mesta Rajecké Teplice.
Naše mesto má teda v tomto roku krásnych 25 rokov.

Dnes už nikto nepochybuje, že Rajecké Teplice sú mestom. Majú dobre
vybudovanú infraštruktúru, zrenovované centrum, v minulom roku sa rozšíril do
atraktívnej podoby areál kúpeľov Aphrodite a dôležitým v našom meste je aj dostatok
zelene. Mestské aj kúpeľné parky či jazierko sú oázou ticha a pokoja.

Pre kolorit mesta je typická blízkosť prírody. Charakteristickou dominantou sú
Skalky nad mestom, ku ktorým vedie náučný turistický chodník, vhodný pre malých
aj veľkých návštevníkov. Z vyhliadky na Skalkách sa naskytá neuveriteľný pohľad na
Rajecké Teplice a veľkú časť Rajeckej doliny. Práve Rajecká dolina je v súčasnosti
jednou z najviac navštevovaných lokalít Slovenska, a mnohí ju považujú za skutočný
raj na zemi. Rajecké Teplice určite k tejto povesti prispievajú, lebo najviac turistov
sem prichádza najmä kvôli termálnej liečivej vode a kúpeľom. Dnes sú Rajecké
Teplice lídrom združenia cestovného ruchu Rajecká dolina. No predovšetkým sú
mestom, ktoré chce svojím obyvateľom poskytnúť dobré podmienky na život.

Z histórie

Fotografii z roku 1925 dominuje biela stavba rajeckoteplického kostolíka.

Rekonštrukcia námestia a dokončenie
kúpeľného areálu významne skrášlili
mesto Rajecké Teplice.

Farský kostol Božského Srdca Ježišovho

Na fotografii vľavo farský areál s dvomi 
rajeckoteplickými kostolmi, celkom vľavo
dolu pohľad na autobusové nástupište.
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Gymnázium na Javorovej ulici v Rajci ponúklo nám – maturantom
výnimočný zážitok – týždňový konverzačný kurz anglického jazyka
s anglickým lektorom. 

Bol pondelok a my sme netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. Do triedy
vošiel sympatický pán, ktorý bol vysmiaty od ucha k uchu. Okamžite
na nás urobil veľký dojem, veď kto by nemal rád vždy usmiatych
učiteľov. Volal sa Graham Last a oslovovať sme ho mali Mr. G. 

Začiatok vyzeral ideálne, no veľký problém nastal, keď sme mali
začať rozprávať po anglicky. Každý z nás sa hanbil a bál, aby niečo
nepovedal zle. Mr. G nás ubezpečoval, že prvý deň je taký vždy, ale
v piatok už budeme na úplne inej úrovni. Každý deň sme robili
niečo iné, poučné i zábavné. Zadával nám rôzne úlohy, pri ktorých
sme boli nútení rozmýšľať v angličtine. Dokonca sme niekedy ne-
mali ani čas na prípravu odpovede a jediné, čo nám ostalo, bolo im-
provizovanie. Vôbec sme neverili, aké vtipné môže byť učenie. 

V jeden deň sme sa dohodli ukázať mu naše mesto a porozprávať
sa s ním aj mimo školy. Báli sme sa, čo sa ho budeme pýtať, o čom

sa budeme rozprávať, ale obavy boli zbytočné. Na každú našu
otázku mal pohotovú a otvorenú odpoveď, zároveň sa o nás živo za-
ujímal. Dozvedeli sme sa o ňom aj to, že 7 rokov žije na Slovensku.
Slovenských odpovedí sme sa od neho nedočkali, dokonca aj
s manželkou a deťmi sa rozpráva po anglicky.

Čím viac sa blížil piatok, tým lepšie sa nám angličtina dostávala
pod kožu, tým lepšie sme rozprávali a písali po anglicky.

Výsledkom nášho snaženia bol aj certifikát o absolvovaní kurzu.
Pre všetkých to bol výnimočný týždeň. Odniesli sme si z neho veľa
pozitívnych zážitkov, vedomostí, schopností používať jazyk, ale pre-
dovšetkým sme odbúrali strach hovoriť po anglicky. Všetky
zručnosti pritom využijeme nielen pri maturite, ale najmä v našom
ďalšom profesionálnom živote.

A pre veľký úspech takýto kurz absolvujú aj študenti tretieho
ročníka, ktorý sa bude konať začiatkom júna tohto školského roka.

Natália Jasenovská, študentka 4. ročníka

Týždeň s angličtinou

Porozmýšľaj, kým zahodíš!
V  stredu 5.2.2014 prežili

žiaci 9.A ZŠ v  Rajeckých
Tepliciach projektový deň za-
meraný na separáciu odpadu
s výstižným názvom PORO-
ZMÝŠĽAJ, KÝM ZAHODÍŠ!
Projekt pripravil žiak 9.A
Peter Kráľ, ako malý projek-
tový zámer v  rámci nefor-
málneho vzdelávania mladých
– národného projektu  Kom-
Prax – kompetencie pre
prax.

Program dňa sa začal
v škole. Prvú hodinu žiaci
strávili vo svojej triede

spolu s p. uč. Mgr. Repákovou
a Ing. Kráľom  zo Zberného dvora  v Rajci, ktorý oboznámil

žiakov o  význame zberu a  separácie komunálneho odpadu
a povedal veľa zaujímavých informácií  o recyklácii odpadu. Žiaci
dostali pero a kľúčenku ako spomienku na tento deň. Potom  sa pre-
sunuli  vlakom do Rajca, kde sídli Zberný dvor Rajec, ktorý slúži
na zvoz separovaného odpadu pre celú Rajeckú dolinu. Zberný dvor
zriadilo Združenie obcí Rajecká dolina (obce od Lietavskej Lúčky
až po Čičmany).

V Zbernom dvore prebehla veľmi zaujímavá exkurzia po jed-
notlivých pracoviskách a následne v priestoroch ZUŠ v Rajci Peter
s  projektovým tímom (Marek Adamko a  Lucia Paperňáková)

pripravil pracovné stoly pre výtvarnú dielňu, kde prebehla súťaž –
návrh plagátu na tému separovania odpadu. V závere boli najkrajšie
výkresy odmenené a všetci dostali občerstvenie v podobe bagety,
minerálky a sladkosti. Cestovné bolo taktiež hradené z projektu.

Poďakovanie patrí Ing. Petrovi Kráľovi za venovaný čas a zaují-
mavé informácie, Mgr. Repákovej za doprovod, PaedDr. Marianovi
Remeniusovi za zabezpečenie priestoru v ZUŠ.

Peter Kráľ ml. a projektový tím
Obr.: Zberný dvor v Rajci – exkurzia deviatakov

Marec v knižniciDetský maškarný ples
Tento rok sa v nedeľu 23. februára 2014
zaplnila vstupná hala mestského úradu
rôznymi postavičkami rozprávkového sveta.
Mesto Rajecké Teplice pripravilo pre naj-
menších popoludnie plné hudby, hier 
a zábavy. V sprievode svojich rodičov 
a starých rodičov prišlo 45 detí. Každá
maska dostala pri vstupe malé občerstvenie
a potom sa schuti všetci hrali rôzne hry 
a zabávali sa na domácich aj svetových hi-
toch popmusic. Ďakujeme všetkým, ktorí
spríjemnili nedeľné popoludnie našim naj-
menším.

Vystúpiť z bludného kruhu

Nezisková organizácia Áno pre život od sep-
tembra minulého roku realizuje projekt pod-
porený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila
a  spravuje Nadácia pre deti Slovenska.
Zámerom projektu s názvom „vystúpiť z blud-
ného kruhu“ je rozvoj životných zručností detí
zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V  rámci projektu realizujeme rozličné
aktivi ty – pravidelnú remeselnú keramickú
dielňu, výlet do Bratislavy, seminár pre
učiteľov, každomesačné aktivity na rozvoj
konkrétnych životných zručností detí ako je
napríklad priateľstvo, sebadôvera, trpe-
zlivosť, vytrvalosť, zodpovednosť a ďalšie.
Chceme podporiť rozvoj týchto životných

zručností u detí, ktoré žijú v málo podnet-
nom prostredí a teda sú ohrozené sociálnym
vylúčením. Dôležitými ľuďmi v ich živote sú
učitelia a vychovávatelia, keďže často absen-
tuje rodinná výchova. Preto sme časť aktivít
zamerali aj na učiteľov a  vytvorili sme im
priestor, aby získali informácie a poznatky,
ktoré môžu využiť pri svoje náročnej, ale
veľmi dôležitej práci. Všetky deti majú právo
dostať v  detstve základ, na ktorom môžu
stavať, aby z nich vyrástli dobrí ľudia. Tak
budú mať možnosť vystúpiť z „bludného
kruhu“ života svojej rodiny a žiť šťastný život.

Terézia Podolanová
Áno pre život n.o., koordinátor projektu

V pondelok 3. marca si žiaci 1. stupňa ná-
vštevou Mestskej knižnice v Rajeckých Te-
pliciach pripomenuli, že marec je mesiac
knihy. Zoznámili sa s novými knižkami v
knižnici, tí starší si vypožičali ďalšie knihy.
Najviac knižnica zaujala našich prvákov,
ktorí v nej boli prvýkrát. Už vedia, že sa tu
môžu odteraz hocikedy zastaviť a požičať
si na čítanie peknú knižku.
Základná škola 11. marca 2014  v spolupráci s
Mestskou knižnicou v Rajeckých Tepliciach
uskutočnila čitateľský maratón pre žiakov 1.
stupňa. Prváci nám čítali krátke básničky a i
napriek tomu, že ešte nepoznajú všetky pís-
menká, sa im darilo a šikovne predviedli, čo
sa už naučili. Druháci a tretiaci nám čítali z
knižky Márie Ďuríčkovej Danka a Janka. Po-
stupne sa všetci vystriedali a ukázali svoje či-
tateľské zručnosti. Po prečítaní ukážok si aj
pozreli dve rozprávky o Danke a Janke.
Štvrtáci sa pustili do Kubka a Maťka, s ktorými
si hravo poradili. Na záver si všetci pozreli ani-
movanú rozprávku Pásli ovce valasi. Akcia sa
uskutočnila v rámci Marca – mesiaca knihy.
Dúfame, že naši žiaci budú ďalej pokračovať
v čítaní pekných knižiek a tak si budú rozši-
rovať svoje čitateľské zručnosti. V stredu 12.
marca 2014 sa so žiakmi V.A, V.B, VI.A a VI.B
pokračovalo v súťaži: „Čitateľský maratón“.
Žiaci museli do jednej minúty prečítať čo naj-
dlhší úsek z knihy od Ľubomíra Feldeka:
Modrá kniha rozprávok. Po namáhavej súťaži
si žiaci pozreli krásnu rozprávku Perinbaba a
nakoniec sme vyhlásili jednotlivých víťazov, a
to: V. A: Miriama Čišecká, V.B: Kristína Kup-
ková, VI.A: Daniela Remišová, VI.B: Klára
Sádecká. Za krásne dopoludnie ďakujeme
všetkým zúčastneným žiakom.

Bc. Eva Očková, knihovníčka

Zástupcovia Mesta Rajecké Teplice, predseda finančnej komi-
sie pri MszZ a vedenie Základnej školy a Rady rodičov sa stretli
dňa 14. 3. 2014 na mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach.

Hlavnou témou stretnutia bolo financovanie základnej školy,
tvorba rozpočtu školy, možnosti mesta financovať zastaralú elek-
troinštaláciu, podlahy tried, výmeny lavíc a stoličiek v triedach. Ďal-
ším okruhom rokovania boli úspory energie po energetickej
rekonštrukcii školy, využitie usporených financií a ďalšie otázky tý-
kajúce sa finančného zabezpečenia základnej školy, zodpovedanie
otázok položených radou rodičov.

Na úvod boli prítomní oboznámení  so  zákonom č 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
ktorý hovorí o použití mzdového a prevádzkového normatívu pre školy.
Následne bola prítomným prezentovaná tabuľka týchto normatívov na
roky 2013 a 2014 a tabuľka plnenia rozpočtu ZŠ za roky 2009 – 2013.

Bola konštatovaná úspora energie po energetickej rekonštrukcii
školy. Vďaka tejto rekonštrukcii klesla spotreba plynu školy takmer
o 50%, pričom takto ušetrené  financie opäť zostávajú škole.   

Škola predkladá zastupiteľstvu mesta návrh rozpočtu nie podľa
skutočnosti z predošlého roku, ale vyšší. Pre roky 2014 – 2016 je
toto navýšenie takmer o 150 000 EUR, pričom sa nepočíta takmer
so žiadnymi investíciami do školy. Zriaďovateľ návrh rozpočtu  upra-
vuje podľa tabuľky normatívov.

Čo sa týka rozpočtovaných  900,00 EUR na výdavky pre ZŠ, plá-
noval sa posun vonkajších dverí do objektov školy, ale nakoľko sa

jedná o udržateľnosť projektu (5 rokov), zatiaľ sa musí upustiť od
tohto zámeru.

Rada rodičov informovala zástupcov mesta o použití  2% z daní
na zakúpenie skriniek pre žiakov ZŠ, pričom požiadali mesto o spo-
luprácu pri využití týchto prostriedkov tak , aby mohli byť použité
ešte v tomto školskom roku.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 27. 3. 2014, bolo pri-
jaté uznesenie, v ktorom sa ukladá riaditeľovi ZŠ dôsledne dodržia-
vať finančnú disciplínu pri normatívnom financovaní školy.
Dodržiavať čerpanie mzdového normatívu a prevádzkový normatív
v predpísanej  výške použiť na prevádzku školy a financovanie vý-
chovno-vzdelávacieho procesu, tak ako to upravuje zákon o finan-
covaní škôl č. 597/2003. Akékoľvek presuny finančných pros-
triedkov medzi mzdovým a prevádzkovým normatívom musí
schváliť zriaďovateľ. Riaditeľovi ZŠ ukladá štvrťročne predkladať
zriaďovateľovi správu o čerpaní normatívnych financií v škole.  

V prípade nedodržiavania finančnej disciplíny MsZ ukladá  Mestu
Rajecké Teplice ako zriaďovateľovi ZŠ zadržať časť finančných pro-
striedkov, a následne ich použiť pre potreby školy.

Každoročne na prvom MsZ konanom po 15. 4. prerokovať správu
o hospodárení školy predkladanú školou podľa § 7 zákona o finan-
covaní škôl č. 597/2003. 

Dodržiavanie čerpania mzdového a prevádzkového norma-
tívu školou zabezpečí škole ročne minimálne o 20 000 EUR viac
na prevádzku školy. 

Základná škola Rajecké Teplice



SENIOR KLuB Rajecké Teplice
V klube senior sa stretávame  1x týždenne a už sme všeličo skúsili

– vyšívali, háčkovali, plietli, piekli medovníčky, organizovali výstavy
našich prác. Tiež chodíme do prírody zbierať liečivé byliny a na čer-
stvom vzduchu pookriať. Aby nás nemoril hlad bol uvarený guláš,
opekáme, spievame si a hráme. Pre ukážky našej práce a fotodoku-
mentáciu nám slúži vývesná skrinka a kronika. Každý člen má člen-
ský preukaz, kde sa zapisujú príspevky. Klub mal už od začiatku
priateľov v Dolnom Benešove, v Rajci, neskôr sa spolupráce ujali aj
s Hornými Lefantovcami, so Smrdákmi. Boli to družobné stretnutia,
výlety prehliadky, zaujímavosti, ale pre nás vždy s nevýhodou: ich
bolo plný autobus, nás do polovice. Vždy sa na to pýtali a nevedeli
pochopiť, prečo nás je tak málo. Čo by ste im odpovedali? Činnosť
sa pohla aj iným smerom keď prišla ako z  neba ponuka od
manželov Cvachovcov na posedenie v Slnečnom pavilóne. Bolo to
niečo úžasné. Bavili sme sa výborne a užili túto príležitosť. Vďaka.
Ku zmene prispel aj nápad na inú novinku. Tou bolo tiež veľmi
poučné, zábavné a nové a to bol seriál na tému „Poznávajme svojich
občanov“, alebo rodákov, ktorí dosiahli v živote úspechy. Vydarilo
sa. Máme byť na koho hrdí. Činnosť klubu sa rozšírila aj o vzájomnú
spoluprácu s inými zložkami. Jednotlivo je nás málo, spolu akurát.
Môžeme si dovoliť viac. Nie je dobre človeku samotnému a preto
vyzývame dôchodcov ktorí ešte nenašli cestu k nám urobte si čas
a príďte. Zaujímavé besedy prilákali viac účastníkov aj mimo členov
klubu a tým sa pomaly prichádza k spolupráci a zjednocovaniu
občanov, čo je dobré znamenie. Spoluprácu môžeme preukázať
s OZ Kultúra – spoločne stretnutia v škole rodinného plánovania,
vychádzky do prírody, poznávanie a zber liečivých rastlín. Posede-

nie pri vianočnom stromčeku so spomienkami staršej generácie
a mladých priateľov, pri vianočných trhoch, pomoc starším spolu-
občanom a návštevy nielen členov klubu. Tiež sa spájame pri vhod-
ných príležitostiach s  Úniou žien, so Zväzom včelárov je tiež
úspešná spolupráca pri príprave výstav, besied o  včielkach
a ukážkach včelích produktov.

Spoločnými silami bola vydaná aj „Malá kuchárka“ knižka s re-
ceptami na riešenie prípadnej krízy v rodine ,,Čo špajza dala“. Čaká
nás ešte veľa úloh na pozdvihnutie nášho klubu napr. úprimná
snaha hľadať pravdu, hájiť ju, prejavovať si navzájom úctu, dôveru,
trpezlivosť, povedať si milé slovo, darovať si úsmev a všetko čo
prispeje dobrému menu nášho klubu.

Za klub Eliška Smiešková

1. máj na námestí
Púť Rajecké Teplice – G. B. Mollová, 3. – 4. máj 2014
Deň matiek, 15. máj 2014, MÚ Rajecké Teplice
Voľby EÚ, 24. máj 2014, Volebné miestnosti, Rajecké Teplice
EuroMusette a GoldenTango 2014, 28. – 29. máj 2014, MÚ Rajecké Teplice
Medzinárodný deň detí, 1. jún 2014, Mesto Rajecké Teplice
Kultúrne leto 2014, jún, júl, august, september
Hody Rajecké Teplice, 21. – 22. jún 2014
Šachový turnaj, 21. jún 2014, Vstupná hala MsÚ
Tenisový turnaj, 21. jún 2014, Tenisové kurty SLK
Hody Poluvsie, 4.– 5. júl 2014, KD Poluvsie 
Letné slávnosti, 18. – 20. júl 2014, Námestie SNP
100 rokov začiatku 1. Svetovej vojny, 28. júl 2014, Námestie SNP
Oslavy 70. výročia SNP, 29. august 2014, Mesto Rajecké Teplice
Cyklistické cestné kritérium, 30. august 2014, Mesto Rajecké Teplice
Včelárska nedeľa, 31. august 2014, Námestie SNP
Mesiac úcty k starším, október 2014, MÚ Rajecké Teplice
25 rokov Nežnej revolúcie, 17. novembra 2014, MÚ Rajecké Teplice
Komunálne voľby 2014, november 2014, Volebné miestnosti, Rajecké Teplice
Stretnutie s Mikulášom a Vianočné trhy, december 2014, Mesto Rajecké Teplice
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Ilustračné foto z archívu Mestského úradu

Kalendárium podujatí 2014 Prechádzky Rajeckou dolinou

Každý, kto raz príde do Rajeckých Teplíc, sa
tu rád vráti. Kúpele, vzácne parky, upravené ná-
mestie, dva kostoly, originálna architektúra
mesta pôsobia na človeka blahodárne v každom
ročnom období. Tento pocit znásobuje bohatá
ponuka kultúrnych, duchovných, spoločen-
ských a športových podujatí, ktoré mesto kaž-
doročne pripravuje pre svojich obyvateľov a
samozrejme i návštevníkov. Letné slávnosti sú
už tradične súčasťou života mesta a z roka na
rok sa tešia čoraz väčšej návštevnosti. Mesto re-
konštrukciou námestia vytvorilo ideálne pod-
mienky na organizovanie podobných podujatí s
niekoľkodňovým programom, mnohými sprie-
vodnými podujatiami a voľným vstupom pre ná-
vštevníkov. Ukázalo sa, že námestie je
prirodzeným miestom, kde sa radi stretávajú
ľudia. V lete sa tu predstavujú letné slávnosti, vo
vianočnom období obľúbené vianočné trhy a
stretnutia detí s Mikulášom.

Rajecké Teplice sú jedným z najnavštevova-
nejších miest nielen v Rajeckej doline, ale v
celom Žilinskom kraji. Patria na turistickú mapu
Slovenska. Patria do úhľadnej Rajeckej doliny,
známej krásnou prírodou, ľudovými tradíciami,
architektúrou. Dodávajú Rajeckej doline punc
kúpeľného kraja s horúcimi prameňmi liečivej
vody a kvalitnými kúpeľnými službami. Sú is-
totne miestom, ktoré sa oplatí navštíviť. A sú aj
miestom, kde sa dobre žije obyvateľom. Práve
ľudia tu spoluvytvárajú srdečnú atmosféru, po-
núkajú pohostinnosť, vytvárajú hodnoty, o ktoré
sa budú môcť oprieť budúce generácie. Tak ako
ich vytvorili naši predkovia a zanechali nám.
Preto si myslím, že naše mesto a ľudia, ktorí v
ňom žijú, si zaslúžia úctu a pozornosť. A to si
zaslúži každý, kto do Rajeckých Teplíc prichá-
dza s dobrým úmyslom a prianím zažiť naše
krásne mesto počas ktoré hokoľvek ročného ob-
dobia.

Fotografie sú ilustračné, zľava: 
Letné slávnosti, Mikuláš a stavanie snehuliakov.

Viac o pripravovaných
podujatiach na:


