
2007 
 

Výsledky komunálnych volieb 2006 v číslach 
 
- počet volebných obvodov:                                                     3 
- počet volebných okrskov:                                                      3 
- počet okrskových volebných komisií, 
ktoré zaslali výsledok hlasovania:                                           3 
- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov:                2 299 
- počet voličov, ktorým boli vydané obálky:                    1 336 
- počet odovzdaných obálok:                                            1 336 
- počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných  
pre voľby do Mestského zastupiteľstva:                            1 278 
- počet zvolených poslancov:                                                    9 
- počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby primátora:                                    1 316 
- percentuálna účasť:                                                            58 % 
 
 
Kandidáti na post primátora mesta Rajecké Teplice získali nasledovný počet hlasov: 

 

Kandidát č. 1 RNDr. Peter Dobeš 551 hlasov

Kandidát č. 2 Ing. Radoslav Chvojka 337 hlasov

Kandidát č. 3 Dušan Knapec 214 hlasov

Kandidát č. 4 Jozef Mičuch 214 hlasov  
 
Za primátora mesta Rajecké Teplice bol zvolený RNDr. Peter Dobeš. 

 

 

Do Mestského zastupiteľstva boli zvolení: 

 

Meno kandidáta
počet 

hlasov
Meno kandidáta

počet 

hlasov
Meno kandidáta

počet 

hlasov

JUDr. Štefan Stehlík 287 Prof Ing. Mária Rostášová, PhD. 240 Ing. Ján Majerský, PhD. 215
Mária Mičurová 253 Ladislav Šálek 216 Tomáš Súkeník 100
Drahoslava Pagáčová 232 Ing. Juraj Portašík 173
Mária Bezáková 213

Volebný okrsok č. 1 Volebný okrsok č. 2 Volebný okrsok č. 3

 
 

 

 



Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva: 

 

Meno kandidáta
počet 

hlasov
Meno kandidáta

počet 

hlasov
Meno kandidáta

počet 

hlasov

Katarína Pialová 205 Ján Čapek 172 Ján Bušík 95
Milan Remenec 200 René Uškovitš 148 Iveta Pialová 75
Eva Dobešová 196 Igor Kalna 148 Mária Kozáková 25
Martin Knoško 176 Peter Kráľ 132
Jaroslav Kňažúr 92

Volebný okrsok č. 1 Volebný okrsok č. 2 Volebný okrsok č. 3

 
 

 

Správa z účasti mesta na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu 
 
Mesto ako člen Euroregiónu Beskydy sa v januári zúčastnilo dvoch medzinárodných veľtrhov 
cestovného ruchu. Prvý z nich – GO, Regiontour Brno  sa konal od 11. januára do 14. januára 2007. 
Prezentácia Rajeckých Teplíc za účasti primátora mesta mala veľký úspech. Návštevníci veľtrhu sa 
živo zaujímali o naše kúpeľné mesto, oslovila ich história nášho mesta, jedinečná geografická 
poloha i jeho súčasná atraktivita.  
Veľký záujem o naše mesto prejavili aj návštevníci druhé veľtrhu – ITF. Slovakiatour Bratislava, 
ktorý sa konal v dňoch 18. – 21. 1. 2007. 
Propagácia na týchto akciách je mimoriadne dôležitá pre zviditeľnenie tohto regiónu i mesta 
Rajecké Teplice v očiach turistov, záujemcov o kúpele i celej širokej verejnosti u nás a v zahraničí. 
 
 

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach 
 
V priestoroch Veľkej sály Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach sa 15. decembra 2006 konalo 
slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Jeho súčasťou bolo predstavenie novozvolených 
poslancov, zvolenie zástupcu primátora, odsúhlasenie vzniku jednotlivých komisií a členov komisií, 
v neposlednom rade aj slávnostné zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva. 
 

„S�ubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 
povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu 
Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne 
záväzné predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca 
Mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho 
najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 

 

Výročné valné zhromaždenie Hasičského zboru v Rajeckých Tepliciach 



 
Miestny hasičský zbor mal dňa 14. januára 2007 výročné valné zhromaždenie za účasti primátora 
mesta, na ktorom prítomní vyhodnotili správu o činnosti, schválili plán práce na rok 2007.  
Na schôdzi boli voľbami doplnení členovia výboru a potvrdilo a predsedníctvo pána Milana 
Remenca. V diskusii sa prítomní vyjadrili o pozitívach činnosti zboru, ale rovnako nešetrili kritikou 
do vlastných radov s výzvou a plánom ako negatíva v tomto roku odstrániť. Tento rok Hasičský 
zbor oslávi 80. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa chystajú oslavy, ktoré vyvrcholia 
v lete tohto roku. Viac informácií vám prinesieme nabudúce. 
 
 

Martin Králik je ako prvý občan Rajeckých Teplíc zapísaný  
v Guinessovej knihe rekordov... 

 
Určite mnohí z vás poznajú meno Martin Králik – 21 ročný mladý muž z Rajeckých Teplíc, 
o ktorom však určite len málokto vie, že jeho meno je zvečnené v Guinessovej knihe rekordov. 
Martin je veľmi nadaný mladý muzikant, a práve vďaka tomu sa k takémuto rekordu dostal. 
Vyštudoval konzervatórium v Žiline a v súčasnosti je študentom 2. ročníka VŠMU, FTF 
v Bratislave, odbor Zvuková skladba. Je bubeníkom v žilinskej hudobnej skupine Barabura, 
v skupine Exot, no nepohrdne ani pozvaním od iných skupín. A vďaka takémuto pozvaniu od 
skupiny Sherpaband, sa dnes môže pochváliť zápisom v Guinessovej knihe rekordov. Všetko to 
začalo nápadom člena skupiny Martina Nogu, ktorý vymyslel, že práve ich skupina by mohla urobiť 
niečo, čím by sa zapísali do Guinessovej knihy. A tým nápadom bolo to, aby v priebehu 24 hodín 
celá skupina zahrala koncert na najnižšom a najvyššom mieste na Slovensku. Organizovanie celej 
akcie bolo trochu zložité, ale nakoniec sa všetko úspešne podarilo. Na obidvoch akciách nechýbala 
samozrejme televízia JOJ s Jozefom Kubányim, kamerami, fotografom a všetko sa mohlo začať. 
Tak 6. 10. 2006 zišli do najnižšie položeného miesta na Slovensku – do Bane mládeže v Novákoch 
– 300 metrov pod zemou. Prišli tam dokonca práve v čase kedy baníci vyfárali, takže bol z toho aj 
pekný zážitok. V bani chlapci zahrali, kamera to zvečnila a mohli pokračovať v ceste. Nasledujúca 
cesta viedla do Tatier. Ubytovali sa v tatranskom hoteli a ráno o šiestej sa vybrali na veľmi náročnú 
túru na Gerlachovský štít. Najhoršie to bolo s nosením hudobných nástrojov. Martin to zvládol 
veľmi dobre, horšie to bolo s nosením trúby. Chalani sa museli striedať, ale nakoniec to po piatich 
hodinách šľapania úspešne zvládli. A týmto bol nový Guinessov rekord na svete. Chalani dokázali 
v priebehu 24 hodín zahrať na najnižšom a najvyššom mieste na Slovensku, čo sa ešte nikomu 
nepodarilo. Tieto záznamy vysielala v niekoľkých reláciách televízia JOJ. 
Prajeme Martinovi, aby sa mu aj naďalej takto dobre darilo a nech svojím nadaním rozdáva radosť 
všetkým ľuďom. 
 
 

Naša základná škola 
 
Základnú školu v Rajeckých Tepliciach navštevuje tento školský rok 431 detí. Tento rok sa do 
prvého ročníka prihlásilo viac ako 30 prváčikov, takže škola bude môcť otvoriť dve triedy. V ZŠ sa 
okrem klasického vyučovania venujú bohatej mimoškolskej činnosti a vytvárajú podmienky pre 



mnohé ďalšie aktivity. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú mnohých súťaží na okresnej úrovni, kde 
dosahujú výborné výsledky. 
 
 

Zo života materskej školy 
 
Materská škola v Rajeckých Tepliciach bola založená v roku 1949. Od 1. 7. 2002 prešla pod 
zriaďovateľa Mesto Rajecké Teplice. Mestské zastupiteľstvo svojím rozhodnutím v roku 2004 
spojilo MŠ v Rajeckých Tepliciach a MŠ v Poluvsí. V školskom roku 2006/2007 máme 
prihlásených v troch triedach 83 detí. 
 
 

Memoriál Jozefa Gabčíka 
 
Žilinský pluk Jozefa Gabčíka Klub vojenských výsadkárov SR a Mesto Rajecké Teplice 
zorganizovalo v sobotu 19. mája už 13. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 13 km – cross. 
V šiestich kategóriách sa pretekov zúčastnilo 93 pretekárov, čo je oproti minulému roku o 41 
pretekárov viac. pred štartom si účastníci memoriálu a hostia uctili pamiatku Jozefa Gabčíka 
položením vencov k jeho pamätníku, ktorý je pred areálom 5. PŠU v Žiline. Trinásťkilometrovú 
trať absolvovala medzi 93 účastníkmi okrem ministra Kašického aj 75-ročná Ľudmila Šunová 
z liptovsko-mikulášskeho Ploštína, ktorá beháva svetové maratóny v slovenskom kroji. V cieli 
pretekov na námetí v Rajeckých Tepliciach bol najrýchlejší  pretekár AŠK Grafobal Skalica Ján 
Križák s časom 0:45:05, a tým sa stal víťazom A-kategórie (muži do 39 rokov).  
V sprievodnom programe vystúpila hudobná skupina AYA so spevákom Tomášom Bezdedom. 
Nepríjemnou udalosťou vo veľmi vydarenej športovo-kultúrnej akcii bolo zranenie jedného 
z parašutistov. Podľa informácií z armádnych kruhov je po operácii mimo ohrozenia života. 
 
 

Skalní dobrovoľníci – hasiči oslavujú 
 
Hasičský zbor v Rajeckých Tepliciach s dlhoročnou tradíciou a patričným postavením vo verejnosti 
bol založený v roku 1927 a mal 13 skalných členov. V tomto roku si pripomíname 80. výročie 
založenia DHZ. Presný dátum nie je evidovaný, a tak oslavy budú 30. júna 2007 so začiatkom 
o 8.00 h. hasičským budíkom. Prvá hasičská striekačka bola zakúpená za 18 000 Sk, z toho  
15 000 Sk prispela Revízna bratská pokladnica a 3 000 Sk členovia hasičského zboru. V roku 1946 
zakúpili okres novú hasičskú striekačku. Miestnosť pre ňu a auto dala postaviť Revízna bratská 
pokladnica. Súčasná základná organizácia dobrovoľného hasičského zboru má 34 členov. 
Momentálne disponuje DHZ s Tatrou 148, Aviou 30, kde je umiestnená motorová striekačka a PPS 
12 s plávajúcim čerpadlom H 800. V prípade vývratu je k dispozícií aj motorová píla. 
DHZ Rajecké Teplice ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli na hasičský ples. Ďakujeme aj 
Mestskému úradu za finančnú pomoc a spoluprácu. 
 
 

Wilamowskie śmiergusty 2007 



 
Už 11 rokov trvá partnerstvo medzi poľským mestom Wilamowice a Rajeckými Teplicami. 
V nedeľu 29. apríla 2007 boli zástupcovia mesta na medzinárodnom stretnutí spriatelených miest 
a folklórnych súborov Európy v poľských Wilamowiciach.  
Na tohtoročných „śmiergustoch“ boli predstavitelia Poľska, Slovenska, Čiech, Maďarska, 
Chorvátska a Talianska. Súčasťou slovenskej delegácie bol aj Folklórny súbor Považan z Považskej 
Bystrice, ktorý svojím tancom a hudbou rozveselil viac ako 5 000 prítomných divákov. Súčasťou 
prezentácie bola aj ochutnávka typických  jedál a nápojov jednotlivých krajín. Pri našom stole si 
hostia najviac pochutnávali na makových a orechových závinoch a pečive, ktoré nám sponzorsky 
poskytla firma PEZA, a. s. Žilina, ale v hanbe nezostali ani syry, či klobáska so slaninou. 
Veríme, že priateľské vzťahy medzi našimi mestami sa budú aj naďalej prehlbovať. 
 
 

Výstavba minihriska 
 
Mesto Rajecké Teplice vo februári 2007 podalo projekt na Slovenský futbalový zväz s cieľom 
vybudovania minihriska s umelým trávnatých povrchom s rozmerom 33 x 18 m, ktorý by bol 
spolufinancovaný Slovenským futbalovým zväzom, UEFA, Ministerstvom školstva SR, Mestom 
Rajecké Teplice a sponzorom mesta firmou ENERGODATA Žilina. Vytipovala sa vhodná lokalita 
na výstavbu, tak aby spĺňala kritériá dané SFZ a vstúpilo sa do jednania s vedením Základnej školy, 
potenciálnymi partnermi projektu a vedením miestneho futbalového klubu. Slovenský futbalový 
zväz 19. júna 2007 oznámil mestu Rajecké Teplice úspešnosť podaného projektu a podmienky jeho 
realizácie.  
Celkové náklady predstavovali sumu 1 098000,- Sk bez realizácie základov a podkladov, ktoré 
vyfinancuje:  Mesto Rajecké Teplice (248 000,- Sk), UEFA (200 000,- Sk), Ministerstvo školstva 
(300 000,- Sk), ENERGODATA Žilina (100 000,- Sk), SFZ (250 000,- Sk). 
V mene detí a športovcov mesto Rajecké Teplice ďakuje Ing. Vladimírovi Blahovi, firma 
ENERGODATA Žilina, za sponzorský dar. 
Mesto začalo v mesiaci júl realizovať prípravné práce (osadenie stavby, základy, drenáž, 
podkladové vrstvy) a bola zabezpečená dodávka komponentov od nórskej spoločnosti SCANSIS, a. 
s.. V septembri bola stavba odovzdaná spoločnosti HOUSE&FLAT, s. r. o., ktorá celé minihrisko 
zmontovala. Slávnostná kolaudácia za účasti zainteresovaných strán je plánovaná na 26. októbra 
2007 a minihrisko bude odovzdané širokej verejnosti. Ostáva len dúfať, že vynaložená práca bude 
slúžiť dlhé roky. 
 
 

Rekonštrukcia škôlky v Poluvsí 
 
Mesto Rajecké Teplice v mesiacoch júl, august zrealizovalo rekonštrukciu priestorov materskej 
škôlky – elokovanej triedy Poluvsie. Rozšírilo sa sociálne zariadenie pre deti, vybudovala sa 
zborovňa so sociálnym zariadením, zrekonštruovala sa výdajňa stravy a kuchynka spolu 
s umyvárňou. Prestavbou triedy sa zlepšila hygiena a skvalitnilo sa celkové prostredie pre 25 detí. 
Celkové náklady boli v sume 410 000,- Sk. 
 



 
 
 
 

Most na Ulici Ľudovíta Štúra 
 
V júli 2007 mestská polícia nahlásila deštrukciu mostného telesa na Ul. Ľ. Štúra v Rajeckých 
Tepliciach, čo malo za následok uzatvorenie cestnej premávky s označením dopravnými značkami. 
Po posúdení statika, projektanta a vybavenia príslušných stanovísk (Dopravný inšpektorát, 
Slovenská správa ciest, Krajský úrad pre cestnú dopravu) sa pristúpilo k asanácii, ktorá sa 
zrealizovala po skončení Letných slávností. Odstránili sa asfaltové povrchy, betóny, premostenie, 
zabezpečili sa inžinierske siete a dočasne sa umiestnila provizórna lávka pre peších. Mestské 
zastupiteľstvo na svojom septembrovom rokovaní schválilo postup výstavby s predpokladanou 
cenou 1 700 000,- Sk. 
 
 

Hody 2007 v Poluvsí 
 
Tradícia Cyrila a Metoda je v miestnej časti Rajeckých Teplíc – Poluvsí zakorenená aj preto, že 
tunajší kostol je zasvätený práve týmto vierozvestcom. 5. júla 2007 si obyvatelia uctili ich pamiatku 
hodovými slávnosťami a slávnostnou svätou omšou. Poluvsie je známe množstvom skvelých 
hudobníkov hrajúcich prevažne na saxofónoch a harmonikách. Práve ich nadšenie pre hudbu bolo 
nosným pilierom tohtoročných Hodových slávností v Poluvsí. Dušou celého programu bol pán Juraj 
Knapec – člen futbalového klubu Lojzo. Okrem stretnutia muzikantov Rajeckej doliny zorganizoval 
aj súťažné varenie kapustnice, na ktorej si mohli všetci pochutnať za symbolickú cenu. Výťažok 
z predaja putoval na rekonštrukciu elokovanej triedy Materskej školy v Poluvsí. 
 
 

Hody v Rajeckých Tepliciach 
 
Prelom júna patrí v Rajeckých Tepliciach Hodovým slávnostiam. Kostol v našom meste je 
zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. 
Súčasťou tohtoročných Hodov bolo aj slávnostné otvorenie Kultúrneho leta 2007 v Rajeckých 
Tepliciach. Otvorilo sa symbolicky práve vo farskom kostole koncertom Štátneho komorného 
orchestra Žilina. Kultúrny program pokračoval v nedeľu 17. júna vernisážou výstavy detských prác, 
vystúpením Detského folklórneho súboru Cipovička zo Žiliny a FS Rozsutec. Slnečné popoludnie 
mohli obyvatelia a návštevníci mesta zavŕšiť pred kúpeľným domom Aphrodite, kde ich zabával 
hudobník a imitátor Štefan Hruštinec. 
 
 

Rekonštrukcia ZŠ 
 
Prázdniny využilo mesto na rekonštrukciu kotolne základnej školy, ktorá bola v havarijnom stave. 
Jedna kotolňa vykurovala tri objekty (Pavilon A +B a telocvičňa), čím vznikali energetické strany 



na teplovzdušných kanáloch. Rekonštrukcia počítala so vznikom troch kotolní, ktoré by samostatne 
vykurovali objekty, mali by samostatné merania a celkovo by sa znížili náklady na chod a obsluhu. 
Investícia v sume 1 200 000,- Sk z rozpočtu mesta sa dokončila v plánovanom termíne. Energetická 
úspora vznikla aj výmenou okien na pavilónoch A, B a čiastočne na telocvični, ako i nastavením 
vykurovacieho režimu. Celková investícia činila sumu 3 000 000,- Sk (mimo vlastných zdrojov). 
Touto cestou mesto ďakuje za koordináciu prác bývalému i terajšiemu vedeniu ZŠ. 
 
 

Kultúrne leto a Letné slávnosti v Rajeckých Tepliciach 
 
Tohtoročné leto bolo bohaté na kultúrne či športové podujatia. Od mája si mohli obyvatelia mesta 
a návštevníci každý víkend oddýchnuť v spoločnosti niektorého z umelcov, či umeleckých telies. 
Na svoje si prišli milovníci folklóru, dychoviek, vážnej i populárnej hudby. Potešiť sa mohli 
vystúpeniami známych humoristov, ale aj členov Radošinského naivného divadla. 
V súvislosti s Kultúrnym letom 2007 okrem veľkého množstva pozitív, ktoré so sebou prinieslo, 
musíme sa ako organizátor vyjadriť aj k jednej negatívnej skúsenosti. Týka sa vystúpenia rockovej 
skupiny dňa 22. 7. 2007 na Námestí SNP v našom meste. Zámerom bolo vytvoriť taký program 
Kultúrneho leta, ktorý by bol príťažlivý pre rôzne vekové kategórie, pritiahnuť mladých ľudí 
a vzbudiť v nich záujem o mesto i o kúpele. Je paradoxom, že mnohých mladých ľudí priťahujú 
práve kontroverzné hudobné skupiny. Spomínaná skupina hudobníkov má vo svojom repertoári aj 
skladby, ktoré svojím slovníkom urážajú ucho poslucháča. Je nám ľúto, že neodhadli úroveň 
publika a nevybrali piesne a slovník, ktorý by nepoburoval. 
 
 

Tradičný Medzinárodný letný tábor v Rajeckých Tepliciach 
 
Aj tento rok prvé dva týždne Občianske združenie Kultúra organizovalo v priestoroch Základnej 
školy v Rajeckých Tepliciach tradičný Medzinárodný letný tábor. Tábor bol organizovaný 
v spolupráci s Občianskym združením INEX Slovakia z Bratislavy. Deti sa na dva týždne stali 
pirátmi a hľadali stratený poklad. Plavili sa z ostrova na ostrov, spoznávali nové krajiny a kultúry 
a prekonávaním množstva prekážok a nástrah skladali útržky mapy. Tá ich nakoniec priviedla 
k pokladu. Na každom ostrove sa naučili niečo nové, napr. ako prežiť na opustenom ostrove, ako 
vyrobiť zaujímavé a potrebné predmety a nezabudli ani na šport a zábavu ako tanec, divadlo a spev. 
O tábor bol veľký záujem, o čom svedčí aj 79 prihlásených detí z Rajeckých Teplíc, Žiliny, Rajca, 
ale aj iných miest a obcí. Deťom sa venovalo 25 dobrovoľníkov zo Slovenska a Českej republiky 
a 5 dobrovoľníkov zo Srbska, Francúzska, Anglicka, Španielska. 
OZ Kultúra ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný 
a bezproblémový priebeh tábora, no predovšetkým Veronike Hruškovej. Aj napriek nepriaznivému 
počasiu sa dobrovoľníkom podarilo pre deti vytvoriť príjemnú atmosféru, o čom svedčia dobré 
ohlasy detí a rodičov.  
Tábor sa uskutočnil aj vďaka podpore z Fondu Hodina deťom.  
 
 

Slovakiatour ITF Bratislava – medzinárodný veľtrh cestovného ruchu 



Bratislava 17. – 20. 1. 2008 
 
Slovensko má poklad – vyše 1 300 minerálnych a termálnych prameňov. Veľa z nich je doslova 
unikátnym. Na Slovensku je 21 kúpeľných miest s kapacitou vyše 12 tisíc lôžok. Ročne ich navštívi  
okolo 160 tisíc hostí. Napriek tomu, že popri Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku a Česku 
sme krajinou s veľmi silnou tradíciou v kúpeľníctve a v predmete záujmu štátu aj podľa dĺžky 
pobytu sú kúpele na druhom mieste za rekreačným pobytom na horách, je čo skvalitňovať 
a rozvíjať. Odborníci tvrdia, že tento produkt cestovného ruchu je jeho najperspektívnejšou 
oblasťou. O podpore cestovného ruchu, ktorého súčasťou je aj kúpeľníctvo, hovorí programové 
vyhlásenie vlády. Slovensko má čo najlepšie podporovať, rozvíjať a skvalitňovať mestský 
a kultúrny cestovný ruch, kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, zimný cestovný ruch a zimné športy, 
letnú a kongresovú turistiku, pobyty pri vode, vidiecku turistiku. Zvyšuje sa záujem o prevenciu, 
rekondičné pobyty a wellness. O možnostiach, ktoré sa ponúkajú, je vytvorená platforma veľtrhov 
cestovného ruchu a ten prvý a najväčší na Slovensku je už v januári 2008 v Bratislave. 
Nuž zmobilizujme svoje sily, mesto i podnikateľská sféra. Veď Rajecké Teplice právom patria do 
spomínaných kategórií v ponuke a dopyte klientov v oblasti turizmu. Buďme hrdí na naše mesto, na 
to, čo vytvorili ľudské ruky. Ponúknime domácim i zahraničným klientom z darov prírody, ktoré sú 
v hojnej miere zastúpené v celej Rajeckej doline. 
 
 

Poďakovanie darcom krvi 
 
Slovenský červený kríž každoročne organizuje slávnostné odovzdávanie plakiet Dr. Janského 
a plakiet prof. Kňazovického bezpríspevkovým darcom krvi. Medzi ocenenými sú aj tento rok 
občania Rajeckých Teplíc.  
Diamantovou plaketou bude ocenený pán Michal Vyšňa (1956), zlatú plaketu dostane pán Peter 
Kucko (1965), bronzovú plaketu prevezmú pán Martin Gutten (1975) a Rastislav Staškovan (1935).  
Týmto im vyjadrujeme úprimnú vďaku za darovanie najvzácnejšej tekutiny. Krv môže darovať 
každý duševne a telesne zdravý človek vo veku od 18 do 66 rokov (pri prvom odbere do 60 rokov) 
s hmotnosťou nad 50 kg. Darcom nemôže byť osoba, ktorá prekonala alebo trpí naktorú z chorôb 
prenosnú krvou ako je infekčná žltačka, či HIV/AIDS. Zo skupiny sú vyradené aj osoby 
s rizikovým správaním, ako sú narkomani či alkoholici a podobne, alebo také, ktoré v poslednom 
období prekonali akútne ochorenie, dlhodobo užívajú lieky, či pricestovali z rizikových krajín. Krv 
nesmú darovať ani tehotné ženy, resp. dojčiace matky a ženy počas menštruácie. Muži môžu 
darovať krv s odstupom dvoch mesiacov po odbere, maximálne štyrikrát za rok. U žien je to 
s odstupom troch mesiacov po odbere, maximálne trikrát ročne. Na Slovensku sa ročne vykoná asi 
170 tisíc odberov, no dobrovoľných darcov nie je stále dostatok. Krv daruje len asi 5 % obyvateľov, 
hoci kritéria darcovstva spĺňa približne 25 % populácie. Nárast počtu darcov krvi je nevyhnutnou 
podmienkou na zabezpečenie záchrany života. 
 
- Bronzová Janského plaketa:                   10 bezplatných odberov krvi 
- Strieborná Janského plaketa:                  20 bezplatných odberov krvi 
- Zlatá Janského plaketa – ženy:               30 bezplatných odberov krvi 
- Zlatá Janského plaketa – muži:               40 bezplatných odberov krvi 



- Diamantová Janského plaketa – ženy:    60 bezplatných odberov krvi 
- Diamantová Janského plaketa – muži:    80 bezplatných odberov krvi 
 
 

Zbor CORDIS JESU  
na Festivale Mariánskej piesne 2007 v Skalitom 

 
Festival Mariánskej piesne píše svoju históriu od roku 2005. Stretávajú sa na ňom spevácke zbory 
z viacerých miest, aby vzdali úctu Patrónke Slovenska a osviežili dušu počúvajúcich v duchu hesla 
„Kto v chráme spieva, dvakrát sa modlí“. Tretí ročník festivalu otvoril domáci zbor dospelých zo 
Skalitého pod vedením pani Anny Rovňanovej. Program pokračoval vystúpením mládežníckeho 
zboru MAKABI z Krásna nad Kysucou, ktorý existuje už úctyhodných 20 rokov. Po nich sa 
predstavil miešaný zbor dospelých z poľskej Rajcze. Na heligónkach zahrali členovia ľudovo-
umeleckej skupiny Kysucký prameň pod vedením pána Jozefa Smolku. Na podujatí vystúpili aj 
mládežníci zo Skalitého, ktorí figurujú pod názvom PIACERE. Vyvrcholením prehliadky bol 
miešaný zbor CORDIS JESU (Srdce Ježišovo) z Rajeckých Teplíc. Vznikom v roku 2003 
z iniciatívy veriacich, ktorí chceli spevom spríjemniť vianočné sviatky v rovnomennom kostole 
Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach. Ich vznik podporil kaplán Peter Michalov, 
ktorý teraz pôsobí v Skalitom. Spoločný ušľachtilý záujem dokáže spojiť ľudí od 25 do 70 rokov. 
Vo svojom repertoári majú skladby domácich aj zahraničných interpretov. Spievajú po slovensky, 
ale i po latinsky. Zbormajsterkou a zároveň organistkou je pani Miroslava Dolinayová. 
O spevákoch nám prezradila: „Je to z ich strany častokrát veľká obeť a zo strany rodín spevákov zas 
veľká tolerancia, pretože najmä počas sviatkov sa zúčastňujú rôznych vystúpení, aby ich potešili 
a pomohli im priblížiť sa k Bohu“. 
 
 

VI. výročie posviacky farského kostola v Rajeckých Tepliciach 
 
 
24. 11. 2007 si veriaci občania pripomenuli VI. výročie posviacky farského kostola Božského Srdca 
Ježišovho v Rajeckých Tepliciach, Jeho Em. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom. Po 
slávnostnej sv. omši, na ktorej vystúpil spevácky zbor Cordis Jesu, sa uskutočnilo stretnutie 
primátora mesta, miestnych duchovných a hostí, ktorí si pripomenuli priebeh a realizáciu tohto 
projektu. V kostole je aj kaplnka sv. Gianny Beretta Molla, ktorej spomienku si pripomíname 24. 
decembra. 


