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V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE:
• • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu 

• •¤• • Čistenie stojísk na pokosenú trávu Záverečný účet mesta Rajec za rok 2015 
• •¤• • Mesto Rajec modernizuje kuchyne v materských školách  Daruj krv, daruj život 

• •Mestská knižnica pri MsKS Rajec – najlepšia knižnica Horného Považia 
• •¤•  •¤• •Škrábikov Rajec 2016 Stavanie mája Seminár spojený s workshopom v ZŠ Lipová 

•  •¤• •Škola v prírode Úspechy žiakov „Lipovákov“ vo výtvarných súťažiach 
• •¤• •¤• •Bežecké zvesti maratón klubu Športový klub polície – stredisko Rajec  Rajecký kapor 

• •¤• •Futbalisti aj naďalej s dobrými výsledkami Kordovánky opäť hviezdili 
• •¤• •¤• • Spoločenská rubrika Inzercia  Pozvánky na kultúrne akcie 
Vložená príloha: Mimoriadne úspešný rozpočtový rok Mesta Rajec
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Ako sme už informovali našich čitateľov 
začali sa práce na odstraňovaní nepotreb-
ných septikov na sídlisku Sever. Odstránia 
sa všetky?
	 Sídlisko Sever bolo budované v sedemde-
siatych rokoch minulého storočia, kedy Rajec 
ešte nemal čističku odpadových vôd. V tej do-
be sa splašky riešili prostredníctvom septikov 
– prepad bol do kanalizácie, ktorá ústila do 
Rajčanky. Keď sa však vybudovala čistička 
odpadových vôd, správca verejnej kanalizácie 
SEVAK vybudoval odvod splaškov z jedno-
tlivých bytových domov tak, aby už nekončili   
v septikoch, ale smerovali do čističky, a tým sa 
septiky stali nepotrebnými. Každý septik mal 

vstupné šachty, ktoré sú približne tridsať až 
štyridsať centimetrov nad úrovňou terénu. 
Šachty sa začali rozpadávať a hrozilo nebez-
pečenstvo, že tam niekto spadne. Preto sme  
v tomto roku pristúpili k likvidácii prvého septi-
ku (medzi Smrekovou a Ružovou ulicou), aby 
sme vôbec zistili, čo je vlastne pod zemou. Po 
zbúraní septiku dôjde k jeho zavezeniu kame-
nivom, splanírovaniu zeme a zasiatiu trávy. Je 
možné, že ešte v tomto alebo v budúcom roku 
pristúpime k likvidácii aj ďalších septikov. 

Kedy sa začne s prestavbou polyfunkčné-
ho domu na Štúrovej ulici? Už sa vie aká 
tam bude obchodná prevádzka?
	 Stále nevieme aká tu bude prevádzka. In-

vestor stále rokuje s viacerými budúcimi pre-
vádzkovateľmi, ktorí by mohli prízemný prie-
stor v budove prevádzkovať. Keďže k dneš-
nému dňu (2.6.2016) ešte nie je podpísaná 
zmluva so žiadnym prevádzkovateľom, ne-
viem informovať, kto to bude. 
	 Mesto Rajec má však už podpísanú zmlu-
vu na kúpu novovybudovaných bytov od in-
vestora, na ktoré nám boli schválené finančné 
prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
aj Ministerstvom dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR. Následne mesto podpísalo 
zmluvu o poukázaní týchto finančných pros-
triedkov. A už záleží iba od investora, kedy 
začne stavať byty. Predpokladám však, že to 

bude čo najskôr. 

Už niekoľko týždňov máme 
po meste rozmiestnené sto-
jiská, kde môžu občania vy-
sypať pokosenú trávu zo zá-
hrad. Využívajú ich obyvate-
lia na tento účel?
	 Obyvateľov rodinných do-
mov sme informovali, že sú ro-
zmiestnené stojiská, kde budú 
môcť sypať pokosenú trávu. 
Môžem skonštatovať, že ob-
čania ich značne využívajú a 
mestský úrad z nich pravidel-
ne (dva až trikrát do týždňa)  
odváža trávu, aby nespôsobo-

vali zápach z postupného rozkladu trávnatej 
hmoty. Pravdou je však aj to, že mnohí ľudia 
akoby nečítali letáky, ktoré dostali do schrá-
nok, kde sme ich informovali, že vieme s našim 
autom odtiaľ odviezť iba kosenú trávu, teda čo 
najmenšie časti, pretože tento odpad vysáva-
me. Objavili sme tam už aj konáre, dokonca 
celé kríky. Preto by som chcel apelovať na ob-
čanov, že ak budú mať takýto prístup môže sa 
stať, že nebudeme mať ani stojiská na poko-
sený odpad. Buď stanovištia budú slúžiť na to, 
na čo majú a ľudia budú k tomu seriózne pri-
stupovať a rešpektovať podmienky, alebo bu-
dú musieť všetok biologický odpad vyvážať do 
Rajeckého kompostoviska. Nebudeme si 
predsa robiť smetiská v meste! Komposovisko 

v časti Krivín je otvorené každú sobotu od      
9. do 13. hodiny a chcel by som vyzvať všet-
kých, ktorí produkujú aj iný biologický odpad, 
aby ho láskavo vyvážali tam.

Na Jabloňovej a Javorovej ulici vznikajú 
nové parkovacie miesta. Bude mesto po-
kračovať v ich vytváraní aj na ďalších uli-
ciach?
	 V súčasnosti je už vybudované novovznik-
nuté parkovisko na Jabloňovej ulici a začalo 
sa pracovať na parkovisku medzi Javorovou a 
Orgovánovou ulicou. Chceli sme ho umiestniť 
bližšie ku Smrekovej ulici, žiaľbohu, niektorí 
občania boli zásadne proti. V rámci budovania 
parkovísk na sídlisku, sme pri Javorovej ulici 
zbúrali aj staničku na plynové bomby. Záleží 
od obyvateľov ďalšieho bytového domu na 
Javorovej ulici, či zvalíme aj ďalšiu. 
	 Vznikli ďalšie parkovacie miesta a dúfam, 
že tým, ktorí to potrebovali sme vyšli v ústrety a 
rozšírili sme znova možnosti parkovania o ďal-
ších15 miest. Stále však pracujeme aj na hľa-
daní miest na vybudovanie ďalších parkova-
cích miest. 

Za rozhovor ďakuje Šzá

 Prešiel prvý mesiac od začatia zberu po-
kosenej trávy, a už môžeme konštatovať prvé 
výsledky tohto riešenia separácie. Na jednej 
strane registrujeme pozitívny ohlas časti ob-
čanov, ktorí sú spokojní s týmto riešením ako 
likvidovať trávu. Treba však povedať, že skú-
senosti pracovníkov údržby sú aj iné. 
 Dňa 7.6.2016 stojisko na Bystrickej pra-
covník údržby zelene nedokázal vyčistiť z dô-
vodu, že sem bola vyhodená hlina, kamenie, 
konáre, zbytky z vypletej buriny aj s koreňmi a 
hlinou. Toto stojisko nie je až tak niečím výni-
močné, napríklad v niektorých sa objavilo 
seno, exkrementy od psov a iných domácich 
zvierat. V iných sa zas objavili časti kríkov, ší-
pov, alebo aj tráva zabalená v igelite a prekrytá 
inou trávou. Dôsledok takéhoto konania je to, 
že sa odpratávanie predlžuje na jedno stojisko 
z pôvodných 5 minút na viac ako 45 minút. 
Takže vďaka takémuto bezohľadnému rieše-
niu musí pracovník na jednom stojisku stráviť 

približne taký čas, ako na všetkých 
ostatných, čo je absolútne neprí-
pustné a neekonomické. Všetko je 
to o našom prístupe, pokiaľ by sa 
však mali opakovať situácie, kedy 
nie je možné stojisko vysať, tak bu-
deme nútení pristúpiť k iným rieše-
niam. Jednou z možností je aj zruše-
nie takéhoto stojiska, pretože, po-
kiaľ niekto bude úmyselne znemož-
ňovať odvoz pokosenej trávy vha-
dzovaním iných predmetov, stojisko 
stráca svoj význam. Zo stojiska na 
trávu sa nemôže stať smetisko, kto-
ré svojim obsahom nevyhovuje ani 
základným hygienickým normám! 

POSTUPNE SA ODSTRAŇUJÚ NEPOTREBNÉ SEPTIKY

Foto: Šzá

ODSTRAŇOVANIE SEPTIKA

ČISTENIE STOJÍSK NA POKOSENÚ TRÁVU

Ján Jasenovec, 
prednosta MsÚ Rajec 

Foto: MsÚ
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 Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom os-
tatnom zasadnutí schválilo záverečný účet Mesta 
Rajec za rok 2015.
	 V mesiaci apríl bol vykonaný audit Mesta Ra-
jec za rok 2015. Zmluvná audítorka overovala roč-
nú účtovnú závierku, záverečný účet Mesta Rajec 
vrátane individuálnych závierok rozpočtových or-
ganizácií a predložila kladné stanovisko nezávi-
slého audítora. Návrh záverečného účtu mesta bol 
prerokovaný a schválený na MZ dňa 28.4.2016. 
Mesto Rajec hospodárilo s prebytkom vo výš-
ke 124 528,41 €.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015 
A JEHO ROZDELENIE

Hospodárenie Mesta Rajec                Skutočnosť 
     k 31.12.2015 v EUR

Bežné príjmy spolu 4 169 121,45	
z toho: bežné príjmy mesta 3 899 499,98	
	 	bežné príjmy ZŠ      37 548,28
	 	bežné príjmy ZUŠ      47 192,26
	 	bežné príjmy MsKS      21 178,17
	 	bežné príjmy DV    163 702,76
Bežné výdavky spolu 3 685 539,69	
z toho: bežné výdavky  mesta 1 956 717,64	
	 	bežné výdavky ZŠ    966 767,34
	 	bežné výdavky ZUŠ    382 569,76
	 	bežné výdavky MsKS      99 397,92
	 	bežné výdavky DV    280 087,03
Bežný rozpočet    483 581,76	
Kapitálové príjmy spolu 1 316 381,37	
z toho: kapitálové  príjmy mesta 1 316 381,37	
Kapitálové výdavky spolu 4 223 282,49	
z toho: kapitálové  výdavky  mesta 4 216 327,55	
	 	kapitálové  výdavky  ZŠ        3 655,00
	 	kapitálové  výdavky  DV        3 299,94
Kapitálový rozpočet 2 906 901,12	
Prebytok/schodok bežného 
a kapitálového rozpočtu 2 423 319,36	

Vylúčenie z prebytku      92 815,67	
Upravený schodok bežného 
a kapitálového rozpočtu 2 516 135,03	

	 Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vy-
lúčení účelovo určených prostriedkov, je schodok 
v celkovej výške – 2 516 135,03 €. 
	 Schodok rozpočtu v sume 2 516 135,03 €, zi-
stený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravi-
dlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p., bol v rozpočtovom ro-
ku 2015 vysporiadaný z finančných operácií.

Príjmy z finančných operácií 2 932 090,91	
Výdavky z finančných operácií    291 427,47	
Rozdiel finančných operácií 2 640 663,44	
Hospodárenie mesta 2 516 135,03	
Upravené hospodárenie mesta    124 528,41	

	 Celé znenie záverečného účtu Mesta Rajec je 
zverejnené na stránke . http://www.rajec.sk/

Tatiana Záborská, 
vedúca finančného oddelenia MsÚ Rajec

 30. marca bol prostredníctvom elektro-
nického kontraktačného systému – elektro-
nické trhovisko, uskutočnený nákup profe-
sionálneho gastrozariadenia do pôvodnej 
školskej kuchyne pri MŠ Obrancov mieru a 
kuchyne pri Materskej škole na Mudrocho-
vej ulici, v ktorej v súčasnosti prebieha kom-
pletná rekonštrukcia. Zákazku vyhrala firma 
Omes spol. s.r.o., Divina-Lúky. (o rekon-
štrukcii v MŠ na Mudrochovej ulici budeme 
informovať v budúcom čísle).

	 Do kuchyne v MŠ Obrancov mieru bol 
zakúpený nový konvektomat pre 6 gastro-
nádob – plechov s príslušenstvom a nový 

nástenný odsá-
vač pár 2,1 m 
dlhý, ktorý pokryl 
celú varnú linku. 
Doteraz kuchyňa 
fungovala bez 
odsávača pár.

 K o n v e k t o -
mat je profesio-
nálne zariade-
nie, ktoré kom-
binuje vlastnosti 
teplovzdušnej a 
parnej rúry, tzn. 
že dokáže sú-
časne produko-
vať suché aj vlh-
ké teplo zároveň 
pri rôznych te-
plotách. V kon-

vektomate sa môže pripravovať na šiestich 
plechoch rôzne jedlo súčasne. Varenie, 
parenie, blanšírovanie, pečenie, smaženie, 
grilovanie v konvektomate šetrí čas, ener-
gie, jedlo je šťavnatejšie a zachováva sa      
v ňom väčší obsah vitamínov a minerálov – 
má vyššiu nutričnú hodnotu v porovnaní      
s bežným spôsobom varenia. Tety kuchárky 
sú spokojné a deti dostávajú zdravšie, pes-
trejšie obedy. 

Mgr. Miroslava Mihalcová,
referát regionálneho rozvoja a verejného 

obstarávania MsÚ Rajec
1x foto: archív MsÚ

MESTO RAJEC PRÍJME DO PRACOVNÉHO POMERU POMOCNÚ 

KUCHÁRKU DO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI MATERSKEJ ŠKOLE.

Podmienka prijatia: odborná spôsobilosť v zmysle § 15 ods. 2  

písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

NÁSTUP: SEPTEMBER 2016. 

Žiadosti o prijatie do zamestnania možno predkladať do 30.6.2016.

Kontakt: , tel. číslo: 041/507 65 20.podatelna@rajec.sk

 Stalo sa tradíciou, že niekoľkokrát do roka sa 
uskutoční mobilný odber krvi priamo v Rajci. Májo-
vý odber krvi znova zorganizovali Národná tran-
sfúzna stanica Žilina spolu s mestom Rajec vo veľ-
kej zasadačke mestského úradu. 20. mája sa ho 
zúčastnila tridsiatka darcov rôzneho veku nielen     
z Rajca, ale aj blízkeho okolia. Chceli by sme sa po-
ďakovať všetkým bezpríspevkovým darcom krvi, 
ktorí pamätajú aj na iných – pacientov, pre ktorých je 
táto vzácna tekutina dôležitá pre život. Ďakujeme!

DARUJ KRV, DARUJ ŽIVOT

MESTO RAJEC MODERNIZUJE KUCHYNE 
V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

ZÁVEREČNÝ ÚČET 
MESTA RAJEC 
ZA ROK 2015

NOVÝ KONVEKTOMAT V KUCHYNI MŠ NA UL. OBRANCOV MIERU

Ilustračné foto: internet

Šzá
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 Odborná komisia Krajskej knižnice v Žili-
ne, vymenovaná riaditeľkou Krajskej knižnice 
v Žiline, vyhodnotila Mestskú knižnicu pri 
Mestskom kultúrnom stredisku Rajec (MsKS), 
spomedzi ďalších kandidátov – verejných 
mestských a obecných knižníc, za najlepšiu 
knižnicu v regióne Horného Považia. Riaditeľ-
ka Krajskej knižnice v Žiline Mgr. Katarína Šu-
šoliaková ocenenie Knižnica Horného Po-
važia 2015 odovzdala 9. mája p. Anne Tordo-
vej, poverenej vedením MsKS Rajec, za účasti 
primátora mesta Rajec Ing. Jána Rybárika a 
pracovníkov knižnice p. Zuzany Ščasnej, p. 
Evy Peknej a p. Jaroslava Koperu.

	 Súťaž o najlepšiu knižnicu Horného Pova-
žia vyhlasuje a organizačne zabezpečuje 
Metodické oddelenie Krajskej knižnice v Žiline 
od roku 2014, aby ocenilo snahu a prácu kni-
hovníkov a podporilo rozvoj verejných knižníc 
vo svojej metodickej pôsobnosti, v okresoch 
Žilina a Bytča. Odborná komisia Krajskej kniž-
nice v Žiline hodnotí výkony verejných knižníc, 
ktoré dosahujú pri realizácii základných kniž-
ničných činností a porovnáva ich s odporúča-
nými štandardami. Mestská knižnica v Rajci 
dosahuje dlhodobo výborné výsledky porov-
nateľné s odporúčanými štandardami schvá-
lenými pre verejné knižnice. Pracovníci knižni-
ce a Mestského kultúrneho strediska Rajec sa 
snažia aj o pravidelné získavanie mimorozpo-
čtových finančných prostriedkov na nákup 
knižného fondu a techniky za účelom skvalit-
nenia poskytovaných knižnično-informačných 
služieb. Mimoriadne tvorivý kolektív Mestskej 
knižnice v Rajci realizuje kvalitné kultúrno-
spoločenské a vzdelávacie podujatia určené 
nielen deťom, ale i dospelým používateľom    
z Rajca i širokého okolia. Krajská knižnica v Ži-
line oceňuje aj snahu zriaďovateľa knižnice – 
Mesto Rajec, za výnimočný a ústretový prí-
stup ku knižnici a jej požiadavkám.  

Mestská knižnica v Rajci – kultúrny 
stánok už viac ako 90 rokov

	 Mestská knižnica pri MsKS v Rajci 1. júna 
2015 oslávila 90. výročie svojho založenia. 
Knihy sa v Rajci začali čítať nielen po vzniku 
knižnice v roku 1925, ale čítanie kníh už pro-
pagoval rajecký rodák Juraj Slota Rajecký, 
ktorý za svojho života nosieval knihy do Rajca 
a na radnici ich čítaval so svojimi kamarátmi a 
požičiaval iným. Knižnica v období rokov 1949 
až 1954 pracovala v Hoteli Kľak. V období ro-

kov 1949 – 1960, keď bolo mesto Rajec okres-
ným mestom, bola aj knižnica vymenovaná za 
okresnú. V rokoch 1954 – 1975 bola knižnica 
umiestnená v budove radnice na námestí a od 
roku 1975 do roku 1992 pracovala v Pivovar-
skom dome (dnes mestské múzeum). V sú-
časnosti svoje služby poskytuje v priestoroch 
Mestského kultúrneho strediska v Rajci. 

Mestská knižnica v Rajci – viac ako 
tradičná knižnica

	 Do Mestskej knižnice v Rajci sa každý rok 
zaregistruje viac ako 600 čitateľov rôznych ve-
kových skupín a v knižnici sa ročne zrealizuje 
do 30 000 absenčných a prezenčných výpoži-
čiek kníh a časopisov. Okrem výpožičných slu-
žieb knižnica poskytuje reprografické a inter-
netové služby pre širokú verejnosť. V knižnici 
sa nachádzajú dva počítače pre verejnosť      
s možnosťou skenovania, tlače a práce v tex-

tových editoroch. Pripravuje sa tu aj 
tlač Mesačníka Rajčan a odborného 
periodika Spravodajca Mestského 
múzea v Rajci.
	 Knižnica plní dôležitú úlohu v sú-
vislosti s regionálnou literatúrou, 
pretože zhromažďuje, eviduje a po-
žičiava regionálne dokumenty, ktoré 
mapujú hospodársky, spoločenský, 
kultúrny život a prírodné charakteri-
stiky mesta Rajec i celej Rajeckej 
doliny. Pracovníci knižnice sú k dis-
pozícii študentom i všetkým záujem-
com, ktorí hľadajú relevantné infor-
mácie dotýkajúce sa významných 
osobností, alebo informácie, či už    
z histórie, alebo súčasnosti mesta 
Rajec a jeho okolia. 

Mestská knižnica v Rajci – kultúrne a 
vzdelávacie centrum pre všetky vekové 

kategórie

	 Už od 70-tych rokov 20. storočia sa kni-
hovníci v rajeckej knižnici okrem knižničnej 
práce venovali rozmanitej kultúrnej činnosti. 
Okrem požičiavania kníh pravidelne organizo-
vali besedy so spisovateľmi nielen pre školské 
kolektívy, ale aj pre verejnosť. Čitateľské krúž-
ky boli v knižnici zriadené už v roku 1973. V sú-

časnosti pracovníčky knižnice prevzali štafetu 
a pokračujú v bohatej kultúrnej a vzdelávacej 
činnosti, keď v priebehu roka zorganizujú viac 
ako 50 kultúrno-spoločenských a vzdeláva-
cích podujatí pre deti i dospelých. Knihovníčky 
sa venujú deťom už v predškolskom veku, keď 
prostredníctvom informačnej výchovy zozna-
mujú deti s prostredím knižnice a snažia sa     

v nich vypestovať 
pozitívny vzťah ku 
knihe a knižnici. Pre 
prváčikov základ-
ných škôl pracovníč-
ky knižnice pravidel-
ne pripravujú podu-
jatie Pasovanie pr-
vákov za čitateľov 
knižnice, počas kto-
rého ich knihovníčky 
naučia ako sa orien-
tovať v knižnici a      
v knižničnom fonde, 
ale naučia ich aj zá-
kladné pravidlá ako 
sa správať ku kni-
hám. Z bohatej po-
nuky podujatí, ktoré 
knižnica ponúka det-
ským čitateľom treba 
spomenúť zážitkové 

čítania a pravidelne každý rok sa opakujúcu 
súťažnú prehliadku v prednese duchovnej po-
ézie a prózy Škrábikov Rajec. Súťaž je určená 
pre základné školy a tento rok v máji to bol už 
17. ročník. Mestská knižnica nezaostáva ani 
za ostatnými verejnými knižnicami na Sloven-
sku, pretože sa pravidelne zapája do celosve-
tovo známeho podujatia Noc s Andersenom, 
ale aj do Týždňa slovenských knižníc. Počas 
letných mesiacov knižnica neprázdninuje, ale 
práve naopak, pre deti pripravuje pestré aktivi-
ty formou zaujímavých tvorivých dielní. V prie-
behu roka si môžu návštevníci knižnice pre-
zrieť rôzne výstavy, ktoré pripravujú a inštalujú 
pracovníci knižnice – v roku 2015 to bola na-
príklad zaujímavá výstava šlabikárov, ale veľ-
ký úspech zožalo aj premietanie filmov pre 
školy i verejnosť v rámci Snow film Festu a 
Expedičnej kamery.

	 Knižnica je bezpečné miesto, kde sa ľudia 
radi vracajú. Knižnica je miesto, na ktoré čita-
telia radi spomínajú. Knižnica je miesto, kde sa 
ľudia vzdelávajú. Knižnica je tajomstvo i zá-
žitok... Prajeme Mestskej knižnici pri MsKS 
v Rajci ešte veľa spokojných čitateľov a 
pracovníkom knižnice tvorivého ducha a 
ešte veľa krásnych vydarených podujatí.

	 Na základe získaného ocenenia môžu 
všetci obyvatelia s trvalým pobytom v Rajci zí-
skať možnosť bezplatného zápisu do Krajskej 
knižnice v Žiline, vrátane jej pobočiek na Vlčin-
coch, Solinkách a Hájiku. Stačí sa zastaviť      
v Mestskej knižnici v Rajci, kde vám odovzdajú 
poukážku, pri predložení ktorej získate bez-
platný zápis v Žilinskej knižnici. Poukážka má 
platnosť do konca roka 2016.

Mgr. Michaela Matúšková, 
Metodické oddelenie Krajskej knižnice v Žiline

2x foto: Krajská knižnica Žilina
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 Mestské kultúrne stredisko Rajec organi-
zuje každý rok v máji významné podujatie – 
súťažnú prehliadku v prednese duchovnej po-
ézie a prózy venovanú významnému rajecké-
mu rodákovi, spisovateľovi a biskupovi ThDr. 
Andrejovi Škrábikovi. Súťažná prehliadka je 
organizovaná pre žiakov základných škôl a 
pre študentov prislúchajúcich tried osemroč-
ných gymnázií. Prípravy na súťažnú prehliad-
ku začínajú už v januári, kedy rozpošleme na 
školy propozície k súťaži, aby mali na školách 
dostatok času na výber súťažných ukážok a 
na prípravu súťažiacich. Informácie o konaní 
podujatia s propozíciami posielame okrem ra-
jeckých škôl aj na všetky školy v okolí, v Žiline 
a v Považskej Bystrici.
	 V utorok 24. mája sa konal už 17. ročník 
súťažnej prehliadky v prednese duchovnej 
poézie a prózy Škrábikov Rajec. Už od 7.30 
hod. sa schádzali žiaci, študenti a ich pedagó-
govia vo veľkej zasadačke Mestského úradu  
v Rajci, kde sa konala prezentácia súťažia-
cich. Pri prezentácii bolo súťažiacim a peda-
gógom odovzdané občerstvenie (obložené 
rožky, sladkosť a minerálka). 
	 V tomto roku sme posunuli začiatok pre-
hliadky namiesto deviatej na ôsmu hodinu. 
Úvod patril hudobnému programu, ktorý pri-
pravila Základná umelecká škola Rajec. Po 
slávnostnom úvode boli privítaní hostia a súťa-
žiaci. Následne boli predstavení členovia po-
roty v zložení bývalých pedagógov, či porotcov 
z iných súťaží a súťažiacim boli podané zá-
kladné organizačné informácie. Prvú a druhú 
kategóriu hodnotili Mgr. Alojzia Krňanová, Mgr. 
Mária Vanáková a RNDr. Ružena Rybáriková. 
Tretiu a štvrtú kategóriu Antónia Polačková, 
Mgr. Mária Striššová a Mgr. Stanislava Zaf-
ková. Súťaže sa zúčastnilo 63 súťažiacich      
v sprievode ich pedagógov z 12 základných 
škôl, či osemročných gymnázií – ZŠ Rajecká 
Lesná, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba, ZŠ Lietav-
ská Lúčka, ZŠ na Lipovej ul. v Rajci, Katolícka 
spojená škola v Rajci, ZŠ Domaniža, ZŠ Ž. Bo-
sniakovej v Tepličke nad Váhom, ZŠ na Kar-
patskej ul. v Žiline, ZŠ Ďurčiná, ZŠ s MŠ na Ul. 
sv. Gorazda v Žiline, ZŠ s MŠ Konská, ZŠ na 
Lichardovej ul. v Žiline. 
	 Tak, ako je už niekoľko rokov zvykom, tak 
aj v tomto roku sa súťaž uskutočnila na dvoch 
miestach súčasne. Súťažiaci I. a II. kategórie 
(žiaci 2. až 5. ročníka ZŠ a zodpovedajúcich 
ročníkov 8-ročných gymnázií) súťažili v ob-
radnej sieni Radnice v Rajci. III. a IV. kategória 
(žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ a zodpovedajúcich 
ročníkov 8-ročných gymnázií) súťažila vo veľ-
kej zasadačke mestského úradu. Súťažiaci 

okrem ročníkov boli rozdelení ešte na podka-
tegórie poézia alebo próza. 
	 Všetky deti podali vynikajúce výkony,        
o čom svedčí aj hodnotenie porotcov, ktorí 
mali veľký problém vybrať tých najlepších.     

O dvanástej hodine sme sa všetci stretli v hlav-
nej miestnosti – vo veľkej zasadačke, a obe 
odborné poroty okrem vyhodnotenia predne-
sov, poskytli všetkým súťažiacim aj cenné ra-
dy k ich vystúpeniu. Ocenenie si odniesli:

I. kategória
 Poézia: 1. miesto Max Fraštia, ZŠ 
Lipová, Rajec, 2. miesto Natália Mič-
ková, ZŠ Lichardova, Žilina, 3. miesto 
Marcel Cep, ZŠ Lipová, Rajec. Próza: 
1. miesto Petra Blunárová, ZŠ Lipová, 
Rajec, 2. Paulína Dižová, ZŠ Doma-
niža, 3. miesto Natália Hodasová, ZŠ 
Konská.

II. kategória
 Poézia: 1. miesto Dominik Bolega, 
ZŠ Domaniža, Rajec, 2. Natália Van-
dlíčková, ZŠ Ďurčiná, 3. miesto Simona 
Feiková, ZŠ Lietavská Lúčka. Próza: 1. 
miesto Dorota Uríková, ZŠ Rajecká 
Lesná, 2. miesto Sarah Kalinová, ZŠ Li-
pová, Rajec, 3. miesta Simona Mihal-
cová, ZŠ Ďurčiná.

III. kategória
 Poézia: 1. miesto Ivana Kavecká, ZŠ Ka-
menná Poruba, 2. miesto Juliana Augustíno-
vá, Katolícka spojená škola Rajec, 3. miesto 
Michal Židek, KSŠ Rajec. Próza: 1. miesto Rá-
chel Svetlošáková, KSŠ Rajec, 2. miesto Pe-
tra Rybáriková, ZŠ Lipová, Rajec, 3. miesto 
Natália Bučková, ZŠ Lichardova, Žilina.

IV. kategória
 Poézia: 1. miesto Natália Žilková, ZŠ Ž. 
Bosniakovej, Teplička nad Váhom, 2. miesto 
nebolo udelené, 3. miesto Martin Hegedüš, ZŠ 
Lichardova, Žilina. Próza: boli udelené dve    
1. miesta: Noemi Svetlošáková, KSŠ Rajec a 
Katarína Szemanová, ZŠ s MŠ Ul. sv. Goraz-
da, Žilina. A dve 3. miesta: Júlia Tichá, ZŠ Ž. 

Bosniakovej, Teplička nad Váhom a 
Ema Slyšková, KSŠ Rajec. V tejto kate-
górii 2. miesto udelené nebolo.

	 Vecnými cenami spolu s diplomami 
bolo ocenených 24 súťažiacich a všetci 
ostatní súťažiaci získali pamätný list. Aj 
v tomto roku sa MsKS Rajec podarilo 
získať finančnú podporu zo Žilinského 
samosprávneho kraja a z dotácie vo 
výške 200 eur bolo zakúpených 24 ku-
sov kníh, 24 kusov zápisníkov a 24 ku-
sov pier. Súťaž podporil aj rajecký de-
kan, Mgr. Peter Hluzák, ktorý daroval 
všetkým, ktorí sa umiestnili na 1. mieste 
Sväté písmo. Ďakujeme! 

	 Po vyhodnotení a odovzdaní cien 
pre víťazov moderátor poďakoval členom po-
roty a odovzdal im kvety. Veľmi pozitívne súťaž 
hodnotia pedagógovia, pretože na súťažnej 
prehliadke odznejú z úst súťažiacich veľmi pô-
sobivé príbehy, ktoré oslovujú všetkých zú-
častnených, o mnohých ukážkach potom spo-
lu diskutujú. Duchovná poézia a próza núti      

k zamysleniu a k prehodnoteniu životných 
hodnôt a priorít. Preto je jej význam z roka na 
rok žiadanejší. Na záver podujatia súťažiaci a 
ich pedagogickí sprievod vysoko ocenili celú 
súťaž a všetci odchádzali s tým, že sa veľmi 
radi zúčastnia našej súťaže aj o rok.

Anna Tordová, poverená vedením MsKS Rajec
2x foto: E. Pekná

 Seniori z Klubu dôchodcov – den-
né centrum už tradične každoročne 
stavajú máj. Bolo tomu tak aj v tomto 
roku. 
 Chlapi denného centra sa zišli      
v predvečer 1. mája a na nádvorí Klu-
bu dôchodcov postavili máj. Po ús-
pešnom postavení bolo pripravené 
krátke posedenie s občerstvením, pri 

ktorom sme si premietali diapozitívy 
zo stavania mája z minulých rokov. 
Medzi seniormi bolo veselo, spievalo 
sa a spomínalo, ako sa stavali máje    
v minulosti.

Štefan Pecho,
Klub dôchodcov – d.c.

1x foto: P. Rýpal
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 Na našej škole sa 14. marca uskutočnil se-
minár zameraný na tvorbu vzdelávacej strán-
ky pre pedagógov a učiteľov anglického jazy-
ka. Workshop bol venovaný využívaniu no-
vých technológií vo vyučovaní a taktiež prak-
tickým ukážkam aktivít na obohacovanie slov-
nej zásoby a rozvíjanie komunikácie v anglic-
kom jazyku. Pozvaní učitelia mali možnosť 
konzultovať svoju prácu s učiteľmi, ktorí získali 
skúsenosti štúdiom v zahraničí pod vedením 
uznávaných lektorov.
	 Mgr. Marcela Orlinská oboznámila účast-
níkov semináru o možnostiach štúdia v zahra-
ničí a podmienkach na získanie finančných 
prostriedkov na zahraničné kurzy pre učiteľov. 
Ďalej im predstavila tri aplikácie vhodné na 
rozvíjanie spolupráce a komunikácie, výborné 
pre prácu vo dvojiciach, ale aj v skupinách. 
Aplikácie, ktoré sú pútavé a vysoko motivač-
né, sa dajú využiť v školskom aj domácom pro-
stredí.

VOKI – tento program umo-
žňuje vytvoriť si animovanú 
postavičku, ktorá dokáže 
hovoriť v rôznych jazykoch. 
Program je možné využiť 

na precvičovanie správnej výslovnosti a 
zároveň motivovať žiakov ku komunikácii.

STORY BIRD – pomocou tohto 
programu môžu žiaci vytvoriť 
svoju vlastnú obrázkovú knihu, 
čím si môžu rozvíjať čítanie, písa-
nie a tvoriť vety v anglickom jazy-

ku. Pri tvorbe jednej knihy môžu spolupraco-
vať viacerí žiaci, aj z rôznych škôl bez uverej-
ňovania osobných informácií o sebe.

PADLET – je virtuálna násten-
ka, na ktorú je možné umiest-
ňovať rôzny materiál, v triede je 
možné zadať tému, ku ktorej 
žiaci vytvoria video, fotky, vy-

hľadajú obrázky, napíšu potrebný text, vytvo-

ria audio blog, materiál umiestia na nástenku. 
Ku všetkému sa môžu žiaci vyjadriť, môžu na-
písať svoj názor, poskytnúť návrhy a nápady, 
ako možno danú tému spracovať, prácu spolu-
žiakov ohodnotiť.

	 Mgr. Alena Muchová predstavila cez 
praktické ukážky prvky metódy CLILu, ktorými 
si žiaci rozšíria slovnú zásobu v určitých oblas-
tiach a naučia sa vetné konštrukcie vhodné na 
popis obce a regiónu, v ktorom žijú a radi by ho 
predstavili školám so zahraničnou spoluprá-
cou.
	 Učiteľky, ktoré prijali naše pozvanie si       
s veľkou obľubou vyskúšali všetky hore uve-

dené metódy, a po skončení seminá-
ra každá odchádzala s úsmevom a   
s praktickým súborom aktivít vhod-
ných pre prácu so žiakmi na hodi-
nách anglického jazyka.

	 Týmto sa zároveň chceme poďa-
kovať za účasť a za možnosť podeliť 
sa s vedomosťami s učiteľkami zo 
škôl: Stránske, Kunerad, Ďurčiná, 
Jasenové, Rajecká Lesná, Rajecké 
Teplice, Kamenná Poruba a, samo-
zrejme, aj ZŠ Lipová.

Mgr. Alena Muchová, ZŠ Lipová, Rajec
1x foto + 5x logo: archív ZŠ

 V pondelok ráno 25. apríla odcestovali žiaci štvrtého ročníka auto-
busom spolu so svojimi pani učiteľkami Beatrix Paprskárovou, Monikou 
Muchovou, pánom učiteľom Milanom Jánošom, vychovávateľkou Ja-
nou Imriškovou, asistentkou učiteľa Evou Pauliniovou do školy v prírode 
v Bystrej. Napriek nepriaznivému počasiu si žiaci priniesli so sebou 
množstvo nezabudnuteľných zážitkov. 

	 Hasičské múzeum v Martine-Priekope bolo prvou zastávkou ich zá-
žitkového poznávania. Rozsiahlu zbierku historickej techniky, desiatky 
hasičských uniforiem a unikátne modely hasičských automobilov sledo-
vali s veľkým záujmom. Ďalšou zastávkou bol Skanzen v Jahodníckych 
hájoch, ktorý je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slo-
vensku. Žiaci si prehliadli stavby slovenskej ľudovej architektúry, zozná-
mili sa s rôznymi typmi sedliackych obydlí, oboznámili sa s ich tradičným 
zariadením, ako aj so spôsobom života obyvateľov v tomto období. Bo-
hatý a zábavný animačný program s množstvom športových a vedo-
mostných súťaží, tanca, spevu a hier, ktorý sa realizoval v krásnom pro-

stredí Nízkych Tatier bol príjemným spestrením ich pobytu. Rozširova-
nie a prehlbovanie si poznatkov z oblasti prírodných a spoločenských 
vied pokračovalo návštevou Bystrianskej jaskyne. Očarení jej pozoru-
hodnými prírodnými útvarmi v spojení s pútavým výkladom pani sprie-
vodkyne sa aspoň na chvíľu preniesli do sveta fantazijných príbehov. 
Neoceniteľným zážitkom pre mnohých bol výlet historickým vláčikom 

Čiernohronskej že-
leznice do hôr Slo-
venského rudohoria 
– Lesníckeho skan-
zenu vo Vydrovskej 
doline. Banské mú-
zeum štôlňa Andrej   
v Kremnici poskytlo 
našim žiakom dobro-
družnú prechádzku 
časom, kde sa do-
zvedeli zaujímavé 
informácie z histórie 

dobývania zlato-striebornej rudy. Pobyt v škole v prírode sa končil 
záverečnou prehliadkou mincovne v Kremnici, ktorá je známa svojím 
kvalitným technic-
kým vybavením a 
bohatou históriou.
	 Odmenou na zá-
ver pekného pobytu 
boli nielen darčeky, 
ale predovšetkým 
d o b r á  n á l a d a  a 
množstvo mi lých 
spomienok, ktoré si 
deti priniesli domov. 
V škole v prírode sa 
deťom veľmi páčilo, 
preto ďakujeme všetkým, ktorí nejakým spôsobom priebeh jej realizácie 
podporili.

Mgr. Monika Muchová, Mgr. Beatrix Paprskárová, ZŠ Lipová, Rajec
3x foto: archív ZŠ
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 V školskom roku 2015/2016 niektorí žiaci 
opäť úspešne reprezentovali našu školu v rôz-
nych celoslovenských a medzinárodných výt-
varných súťažiach. Prinášame vám stručný 
prehľad dosiahnutých ocenení a malú obrazo-
vú galériu. 
	 19. ročník medzinárodnej súťaže Bohú-
ňova paleta, Dolný Kubín: Nela Fraštiová 8.A 
– ocenená, Diana Jasenovcová 5.B – bronzo-
vé pásmo, Simona Baránková 5.C – striebor-
né pásmo. 
	 Medzinárodná súťaž Európa v škole, Iu-
venta Bratislava. Okresné kolo – ocenení: So-
ňa Pekná 7.B, Karin Novosadová 7.A, Simona 
Mičechová 7.B. Celoslovenské kolo – Soňa 
Pekná 7.B, Karin Novosadová 7.A.

	 20. ročník výtvarno-literárnej súťaže Dú-
ha, Stará Ľubovňa: 1. cena: Michal Slaboň 
8.C, 3. cena: Soňa Pekná 7.B. Mimoriadne ce-
ny: Kristína Vričanová 6.B – cena predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja, Júlia 
Nemčeková 7.B – cena celoslovenskej a ok-
resnej rady Združenia slovanskej vzájomno-
sti, vystavené práce: Mária Žideková 7.C, Ale-
xandra Ursíková 7.A, Karolína Vráblová 6.B.
	 44. ročník medzinárodnej výtvarnej súťa-
že Lidice (Česká republika) za účasti 77 štá-
tov a 18 000 výtvarných prác: Kristína Polláko-
vá 7.A – medaila, Daniela Hodásová 7.A – čes-
tné uznanie, Romana Balážová 8.B – čestné 
uznanie.
	 V tomto roku pokračoval aj 16. ročník sú-
ťaže základných škôl o najlepší Grafický ná-
vrh obálky žiackej knižky, ktorého sa zúčast-
nilo 542 žiakov zo 145 škôl. Odborná komisia 
vybrala 20 najlepších, medzi ktorých sa dosta-
la so svojou prácou aj Viktória Uhliariková       
z 8. ročníka. 

	 Celoslovenská súťaž Svätoplukovo krá-
ľovstvo ožíva: Natália Miková 7.A – ocenená.

Mgr. Ľudmila Holtáková, ZŠ Lipová, Rajec
2x foto: archív ZŠ

 Máj bol nabitý skvelými športovými podu-
jatiami a členovia Maratón klubu Rajec toho 
stihli zažiť skutočne veľa. 12 rôznych pretekov 
– V. ZK BLŽ, Beh na Kľačiansku Maguru, En-
dorfun trial, Starobystrický polmaratón, Žilin-
ská hodinovka, Beh na Sinú, Martinský mest-
ský duatlon, Trial Tlstá Ostrá, Night Run Tren-
čín, Memoriál Jozefa Gabčíka, Rajecký Kros 
triatlon aj Beh rajeckým rínkom, na nich množ-
stvo rajeckých účastníkov a hlavne množstvo 
víťazných ocenení. Prinášame vám prehľad 
toho najlepšieho.

	 4. mája – Bežecká liga Žiliny pokračovala 
V. základným kolom. Zúčastnilo sa ho osem 
Rajčanov a všetci v rámci svojej kategórie ob-
sadili krásne miesta. Peťo Uhlárik na 3 km 
trati skončil tretí (0:10:41), Jožko Straňanek 
sa teší z druhého miesta v kategórii (0:11:27) a 
Betka Úradníková opäť ukázala chrbát všet-
kým ženským kolegyniam a vďaka času 
0:12:07 sa raduje z ďalšieho prvenstva.
	 8. mája – Domča Vanáková sa spolu so 
sestrou zúčastnila Starobystrického polma-
ratónu a aj keď tvrdí, že nestíha investovať 
veľa do tréningov, jej čas 1:43:25 na 21 km tra-
ti jej vyslúžil krásne 2. miesto v kategórii žien. 
Kika Masaryková skončila v rovnakej kategó-
rii štvrtá.
	 11. mája – uprostred týždňa sa Palo Uhlá-
rik zúčastnil Žilinskej hodinovky. Jeho for-
ma stále rastie, čo potvrdil výborným výko-
nom. Za hodinu stihol zabehnúť 13,34 km a 
táto dĺžka mu priniesla 3. miesto v kategórii.
	 14. mája – Jaro Stupňan v tento deň po-
kračoval vo svojej výbornej duatlonovej forme. 
Zúčastnil sa Martinského mestského dua-
tlonu a s časom 1:06:14 obsadil krásne         
2. miesto. Veľmi úspešne tak nadviazal na 
skvelé aprílové umiestnenie na Prievidzs-
kom duatlone, kde obsadil v kategórii 3. mie-
sto. Oba duatlony pozostávali z 5 km behu,   
20 km na bicykli a záverečného 2,5 km behu.
	 15. mája – šesť našich pretekárov sa zú-
častnilo nádherného krosového podujatia 
Trial Tlstá Ostrá. Víťazné pozície nám ušli iba 
o vlások. Jožko Očko, Palo Uhlárik aj Betka 
Úradníková skončili na 15,6 km dlhej horskej 
trati zhodne na 4. priečke v rámci svojich kate-
górií.
	 Posledný májový víkend bol celý v zname-
ní športu. Počas dvoch dní sa konali dve úžas-
né podujatia z dielne Maratón klubu Rajec a 
obe dopadli na výbornú. V sobotu 28. mája sa 

konal 4. ročník Rajeckého Kros triatlonu, na 
ktorý zavítalo obrovské množstvo pretekárov. 
Príjemne nás ohromila účasť maďarskej a 
českej triatlonovej elity, a tak sme spolu so slo-
venskými reprezentantmi boli svedkami úžas-
ných výkonoch v 1 km plávaní, 30 km na bicy-
kli a v záverečnom 9 km behu. Najlepšie sa 
darilo maďarskému reprezentantovi Bálintovi 
Mesterovi, ktorý sa počas celého podujatia 
naťahoval o prvenstvo s Tomášom Jurkovi-
čom z tímu Nereus Žilina. Mester ukázal viac 
sily hlavne v závere a vyhral s časom 
01:50:56.9. Jurkovič tak neobhájil minuloroč-
né víťazstvo a musel sa uspokojiť so strie-

brom. Fantastický výkon podala Češka Anna 
Brychtová z TT Opava. Napriek penalizácii 
nedala svojím protivníčkam žiadnu šancu a    
s časom 02:16:26.3 si domov odnášala zaslú-
žené prvé miesto v ženskej kategórii. Ani Raj-
čania sa nenechali v ťažkej konkurencii za-
hanbiť. Palo Hartiník obsadil krásne 2. miesto 
v kategórii juniorov a Lukáš Pekný prišiel do 
cieľa ako tretí najrýchlejší hobby pretekár.
	 V nedeľu sa celý Maratón klub presunul na 
rajecké námestie, kde sme organizovali už   
27. ročník Behu rajeckým rínkom, čo je kaž-
doročná oslava medzinárodného dňa našich 
ratolestí. Aj tento rok sa ho zúčastnilo obrov-
ské množstvo detí, dá sa povedať, z celého 
Slovenska. Na rajecké námestie totiž zavítali 
ľudia zo Žiliny, Púchova, Považskej Bystrice, 
či dokonca Ružomberka. Deti podali krásne 
výkony a v cieli sa tešili zo sladkostí, pamätnej 
medaily a päť najlepších z každej kategórie 
bolo navyše slávnostne dekorovaných na 
pódiu.

-jr-
2x foto: archív MK

ÚSPECHY ŽIAKOV „LIPOVÁKOV“ 
VO VÝTVARNÝCH SÚŤAŽIACH

VIKTÓRIA UHLIARIKOVÁ

KARIN NOVOSADOVÁ

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

VÍŤAZI RAJECKÉHO KROS TRIATLONU
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 Atletické štadióny na Slovensku opäť ožili 
a my môžeme sledovať výsledky, osobné re-
kordy a umiestnenia našich detí z Rajca prete-
kajúcich za ŠKP Žilina – stredisko Rajec. Dis-
ciplíny, na ktoré sa pripravili pod vedením tré-
nera Ľuboša Cesneka sú im najbližšie ale, sa-
mozrejme, rôznorodosť v športe je dôležitá, 
veď talenty treba objavovať v tom, čo je deťom 
najbližšie.
	 I. kolo Majstrovstiev Atletického zväzu 
(M-SsAZ) sa pre náš kraj konalo v Banskej By-
strici 24. apríla. Deti pretekali v disci-
plínach na 60, 150, 300 a 600 m. 
Výsledky: 60m – rozbehy: 11. miesto 
Mirko Židek 9,60 sek, 16. miesto Fi-
lip Straňanek 90,98 sek, 20. miesto 
Jakub Divko 10,46 sek. 60m – finá-
le: Mirko Židek obsadil vo finále na 
60 m krásne 4. miesto (9,70 sek) a 
Filip Straňanek sa umiestnil na pek-
nom 8. mieste časom 9,99 sek. Pre-
teky na 600 m dobehol Mirko Židek 
opäť na štvrtom mieste v čase 2 min 
01,11 sek a Jakub Divko zabehol za 
2 min 23,12 sek. Dievčatá reprezen-
tovala Katka Slyšková, bežala 60 m 
za 11,64 sek a 150 m za 29,37 sek.
	 30. apríla – Majstrovstvách 
staršieho dorastu v Dubnici nad 
Váhom. Tak to bol víkend pre 
Damiána Cesneka, ktorý si vylepšil 
osobný rekord a ponaháňal sa na 
dráhe so svojimi súpermi. 60 m – 5. miesto      
v rozbehu za 8,30 sek, a 5. miesto vo finále za 
8,36 sek. 150 m na dráhe – tu si Damián vybo-
joval za čas 19,20 sekúnd 3. miesto vo finále. 
300 m absolvoval za 41,60 sek a taktiež bolo   
z toho krásne 3. miesto.
	 30. apríla – Rajecký kros duatlon (beh-bi-
cykel-beh). Mirko Židek sa stal víťazom v ka-
tegórii do 14 rokov (čas 26 min 05 sek), tretí 
skončil Jakub Divko (27 min 56 sek) a piaty 

Filip Straňanek (31 min a 11 sek).
	 15. mája – II. kolo majstrovstiev Atletic-
kého zväzu bolo opäť v Banskej Bystrici: 60 m 
na dráhe – 6. miesto Filip Straňanek 10,12 
sek, Katka Slyšková 11,12 sek. 150 m na drá-
he – 6. miesto Filip Straňanek 25,45 sek, Kat-
ka Slyšková 27,99 sek. V disciplíne 200 m ob-
sadil Damian Cesnek 5. miesto za čas 25,83 

a 400 m na dráhe v Banskej Bystrici zabehol 
za 56,23, čo je jeho osobný rekord, a získal 
pekné 6 miesto. 1000 m teda jeden kilometer 
bežal Mirko Židek v osobnom rekorde 3 min 
38 sek a obsadil 4. miesto a Jakub Divko ob-
sadil 10. miesto v čase 4 min 01 sek

REPREZENTÁCIA DOSPELÝCH V ŠKP
	 Jozef Židek sa bežecky pripravuje v An-
glicku. Keďže tam pracuje aj väčšinu pretekov 

absolvuje za morom. Apríl mal víťazný, keď     
v Anglickom Cantenbury (kde sa nachádza 
najstaršia katedrála v Európe) zvíťazil v krose 
6,2 mile – 36,09 (10 km), hneď na to o týždeň 
vyhral kros v ČR Strančickú desítku (42:18) a 
30. apríla v Turčianskych Tepliciach rozbalil 
boj na 10 km so Zdenkom Koledom a obsadil 
krásne 3. miesto, Zdenko dobehol štvrtý a vo 

svojej kategórii skončil na 2. mieste. 
Zdeno je stále na vrchole síl a zatiaľ 
jediným jeho premožiteľom v Rajci je 
jeho adoptívny syn Jožko. Zdeno 
mal ťažšiu zimu, keď ho prenasledo-
vali zranenia, ale vyzerá to tak, že boj 
neskladá. V Strečne tiež dobehol ab-
solútne štvrtý a vo svojej kategórii vy-
hral. Mladých necháva v boji ďaleko 
za sebou a verí, že príprava na Maj-
strovstva sveta v behu do vrchu mu 
tentokrát neujde. 
	 Janka Koledová získala v Streč-
ne medzi ženami 4. miesto absolút-
ne, Turčianske Teplice 3. miesto vo 
svojej kategórii a v behu do vrchu Ro-
koš v Rudne svoju kategóriu vyhrala. 

	 Všetkým gratulujeme, držíme 
palce najmä mladým, aby s radosťou 
zdolávali tréningy, potom výkony a 

mali tie správne vzory vo svojich tréneroch, ro-
dičoch, kolegoch a dobrých športovcoch. Teší-
me sa opäť na nové atletické posuny v časoch, 
ale tiež na nebojácnosť a chuť ísť do tréningu 
aj do boja. Rodičia povzbuďte svoje deti na ce-
ste za športom a lepším rozvrhom času! Radi 
ich privítame medzi nami v zdolávaní preká-
žok a v športovej príprave.

-škp-
2x foto: archív ŠKP

 4. ročník pretekov vo výlove kaprov Rajecký kapor sa na rybníku Ko-
šiare uskutočnil 1. mája. Pretekov sa zúčastnilo 13 detí vo veku od 6 do 
10 rokov, 19 detí vo veku od 11 do 15 rokov (z toho 2 dievčatá) a 203 
dospelých, z toho 4 ženy.

Výsledky:
	 Kategória deti od 6 do 10 rokov: 1. miesto Dávid Olejník – celková 
dĺžka rýb 275 cm (5 ks kapra), 2. miesto Samuel Kavecký – 260 cm       
(5 ks), 3. miesto Richard Bulka – 197 cm (4 ks).
	 Kategória deti od 11 do 15 rokov: 1. miesto Stanislav Daňo – celková 
dĺžka rýb 97 cm (2 ks kapra), 2. miesto Samuel Boročinec – 59 cm (1 ks), 
3. miesto Samuel Strapek – 56 cm (1 ks).
	 Kategória dospelých: 1. miesto Ivan Sopúšek – celková dĺžka rýb 
426 cm (8 ks kapra), 2. miesto Miroslav Cisík – 325 cm (6 ks), 3. miesto 
Miroslav Mello – 309 cm (6 ks).

	 Celkom sa ulovilo 166 kaprov. Umiestnení pretekári dostali poháre 
víťazov a hodnotné ceny. Vecné ceny dostali i všetky deti, ktoré sa 
pretekov zúčastnili. Všetci pretekári dostali občerstvenie – guľáš, pivo 
alebo malinovku. Pretekov sa zúčastnili i diváci z Rajca a z okolia, pre 
ktorých bolo tiež pripravené občerstvenie. 
	 Pretekom predchádzala brigáda členov Obvodnej organizácie SRZ 
z Rajca, ktorej sa zúčastnilo 28 členov. Brigádnicky bola upravená prí-
stupová cesta k rybníku, ako i brehy a okolie rybníka. Všetkým brigádni-
kom za dobrú prácu ďakujeme. 
	 Naše poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí sa podieľali nielen na 
úprave parkovísk a prístupovej cesty, ale i na cenách pre pretekárov. 
Poďakovanie patrí: generálni sponzori – Ján Knapec, konateľ firmy 

PROSARD; DOLKAM, a.s., Šuja. Ostatní sponzori: MsO SRZ v Žiline a 
jej predseda Tibor Petruš, Rybárske potreby Daniela Jankecha zo 
Žiliny, MMJ – rybárske potreby Rajec, ROSS, s.r.o., Rajec, Obecný úrad 
Malá Čierna, Mestský úrad Rajec, Alena Sedláková – Darčeky z orieška 
Rajec, Obecný úrad Veľká Čierna, SAD Rajec, Ing. Milan Bárdy, Ing. 
Miloš Bronček – Zruby Rajec.
	 Preteky sa konali v spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenské-
ho rybárskeho zväzu Žilina, ktorí pracovali ako rozhodcovia, ale i členo-
via riadiaceho štábu. 

	 Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným nielen za disci-
plinovanosť, ale i za vytvorenie priaznivej atmosféry pretekov. 

Výbor ObO SRZ Rajec
Foto: archív ObO SRZ Rajec

RAJECKÝ KAPOR

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE – STREDISKO RAJEC

MLÁDEŽNÍCI ŠPORTOVÉHO KLUBU POLÍCIE – STREDISKO RAJEC



RAJČAN 6/2016

DETI MAMIČKÁM

 Futbalisti Rajca sa aj v poslednej fáze sú-
ťaže držia na popredných priečkach a bojujú   
o postup do IV. ligy. Po neúspechu vo Varíne 
museli toto zaváhanie napraviť v domácom 
zápase proti dovtedy vedúcemu celku tabuľky 
z Terchovej. 

FK Rajec – FK Terchová 3:0 (2:0) 
Góly: 5. M. Mazák, 7. Person, 90. T. Ligas

	 Domáci boli od úvodu aktívnejším a lep-
ším mužstvom. Podarilo sa im streliť dva úvod-
né rýchle góly, keď sa najskôr zo štandardnej 
situácie presadil Martin Mazák a už dve minú-
ty na to loptu dostal do siete strelou spoza šes-
tnástky Ladislav Person. Tieto góly domácich 
naštartovali k výbornému výkonu počas celé-

ho zápasu. Hostia hrozili len ojedinele po pria-
mych alebo rohových kopoch. Na opačnej 
strane mal tri veľké šance na navýšenie ná-
skoku Dominik Rybár, no v tomto zápase mu 
nebolo súdené skórovať. Čo sa nepodarilo je-
mu zvládol už v nadstavenom čase Tomáš Li-
gas, ktorý unikol po krídle a brankára, ktorý 
očakával centrovanú loptu prekvapil strelou 
na bližšiu žrď. Rajec si tak pripísal dôležité tri 
body a zároveň pomohol Bánovej, ktorá sa po 
tomto kole dostala do čela tabuľky. 

TJ Snaha Zborov nad Bystricou – FK Ra-
jec 0:1 (0:1). Gól: 27. Drahno 

	 Rajčania vycestovali na ďalší zápas na ih-
risko nováčika súťaže do Zborova nad Bystri-
cou. Už od počiatku bolo jasné, že doviezť 
domov tri body nebude ľahká úloha. Zápas na 
ťažkom teréne bol plný ostrých súbojov. Jeden 

z osobných súbojov ho napokon aj rozhodol.  
V 27. minúte po rohovom kope vyhral v domá-
cej šestnástke hlavičkový súboj náš tréner Mi-
chal Drahno a otvoril skóre zápasu. Ako sa 
neskôr ukázalo bol to víťazný gól. Toto konšta-
tovanie však nemuselo platiť, pretože Zborov 
si vypracoval niekoľko výborných príležitostí, 
no Matej Fraštia vytiahol niekoľko fantastic-
kých zákrokov a nedovolil domácim skórovať. 

FK Rajec – ŠK Štiavnik 1:0 (0:0) 
Gól: 90+1. Kordiš (z 11 m) 

	 Domáci zápas so Štiavnikom bol náročný. 
V prvom polčase pôsobili domáci futbalisti za-
kríknuto a mali aj kusisko šťastia. Hostia totiž 
už v 3. minúte kopali pokutový kop. Peter Pobi-

ják však z jedenástich metrov 
netrafil priestor domácej brány. 
V polčasovej prestávke domáci 
tréner svojim zverencom „vyči-
stil žalúdky“ a bolo to vidno aj 
na hre Rajca. V druhom polča-
se sa hralo prakticky iba na jed-
nu bránu, no domácim sa dlho 
nedarilo prekonať výborne 
chytajúceho brankára Mištríka. 
Keď to už vyzeralo, že mužstvá 
si body podelia v nadstavenom 
čase, zahral jeden z hosťujú-
cich hráčov rukou v šestnástke 
a príležitosť pokutového kopu 
tak mal aj Rajec. Martin Kor-
diš ho bezpečne premenil a 
poslal domácich do vedenia 
doslova v hodine dvanástej. 
Hostia už prakticky nemali 

žiadny čas na odpoveď, a tak Rajec opäť 
zvíťazil za 3 body. 

FK Strečno – FK Rajec 3:3 (2:0) 
Góly: 14. Trpiš, 26. Ilovský, 50. J. Beháň – 
52. Dubovan, 54. Maroš Miko, 82. Panák 

	 V zápase so Strečnom Rajec nezachytil 
úvod a už v 26. minúte prehrával 2:0. Ešte v pr-
vom polčase mohol tento stav korigovať Matej 
Panák, no svoju hlavičku namieril len do bran-
kára. Mohlo však byť aj horšie, našťastie Tibor 
Kašjak trafil len brvno brány hostí. Do druhého 
polčasu išli naši futbalisti odhodlaní zo zápa-
som ešte niečo urobiť. Po góle domáceho ka-
pitána Jakuba Beháňa na 3:0 to však s vy-
hliadkami na akýkoľvek bodový zisk vyzeralo 
zle-nedobre. V 52. minúte však nikým nebrá-
nený Laco Dubovan znížil na 3:1 a od tohto 
momentu bol Rajec jednoznačne lepším muž-

stvom. Navyše v 54. minúte znížil už na 3:2 
Maroš Miko. Vyrovnávajúci gól následne visel 
vo vzduchu pri dvoch príležitostiach Martina 
Kordiša, no vyrovnať sa podarilo až Matejovi 
Panákovi po krídelnej akcii Dominika Rybára. 
Vyrovnávajúci gól prišiel v 82. minúte, žiaľ ob-
rat sa nám zavŕšiť nepodarilo, ale aj bod z toh-
to zápasu môže mať cenu zlata. 
	 V nasledujúcom zápase totiž na Rajec ča-
ká na domácom ihrisku zápas sezóny s Báno-
vou. V prípade úspechu v tomto zápase sa do-
máci celok môže dostať teoreticky aj na prvé 
miesto v tabuľke. Do konca celej súťaže po-
tom okrem zápasu s Bánovou odohrajú naši 
chlapci ešte stretnutia v Skalitom a Čiernom a 
na záver doma privítajú trápiacu sa Lietavskú 
Lúčku. 

DORAST

	 Dorastenci aj napriek zaváhaniu doma 
proti Belej majú stále celkom veľkú šancu na 
postup do III. ligy, no už si nesmú dovoliť zavá-
hanie. Podľa toho aj vyzerali ich zápasy v uply-
nulom období, v ktorých svojich súperov jed-
noznačne prevalcovali. 
	 Výsledky dorastu: FK Rajec – FK Ter-
chová 9:2 (4:2). Góly za Rajec: Dubeň 3, Uh-
lárik 2, Bucha, Pekný, Rolinec, Hulín. TJ Sna-
ha Zborov nad Bystricou – FK Rajec 1:4. 
Góly za Rajec: Dubeň, Bujný, Baraník, Bucha. 
FK Rajec – TJ Slovan Podvysoká 15:0 (7:0). 
Góly za Rajec: Bucha 4, Dubeň 3, Uhlárik 2, 
Vereš 2, Kašuba, Rolinec, Bujný, J. Chupáň. 
FK Strečno – FK Rajec 0:2 (0:0). Góly za 
Rajec: Bucha, Dubeň.
	 Dorastenci momentálne strácajú na vedú-
cu Belú dva body a v tabuľke im patrí druhé 
miesto. 

BÉČKO

	 Béčko si pripísalo prvé dve víťazstvá v jar-
nej časti, keď sa im podarilo doma najskôr 
zdolať Podhorie výsledkom 4:2, o čo sa gólmi 
postarali Michal Hulín, Patrik Nemček (dva 
góly) a Juraj Mazák. Následne uspeli aj v der-
by s Ďurčinou. V bláznivom zápase plnom 
zvratov, ktorý napokon skončil 5:3 ich za víťaz-
stvom ťahala dvojica dvojgólových strelcov 
Lukáš Bôtoš a Braňo Očko, ku ktorým sa pridal 
Michal Jančúch. Menej sa béčku darilo v zápa-
se v Mojši, kde jeho hráči prehrali 6:1. Jediný 
gól za Rajec zaznamenal Martin Slávik. 
	 Pred posledným zápasom patrí béčku 
Rajca v III. triede Obfz Žilina 7. priečka so zis-
kom 15 bodov.  

Robo Michalec
1x foto: archív FK
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ĎAKUJE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

ZŠ na Lipovej ulici za VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
VO VÝSTAVNEJ SIENI RADNICE V RAJCI 

PRÁCE ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ RAJEC
F

7.6. – 27.6.2016

FUTBALISTI AJ NAĎALEJ S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI 

RAJEC V ZÁPASE PROTI TERCHOVEJ
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65 rokov
Irena Hulínová

Ladislav Rybárik
Štefan Šimko

81 rokov
Marta Turská

84 rokov
Emília Pekarová

87 rokov
Justína Tužinčinová

89 rokov
Štefan Vandlíček

92 rokov
Emil Štolba

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa v máji
Richard Jokl

Tomáš Sleziak

Zosobášili sa

Júlia Lišková a Patrik Šarvaic – 14.5.2016

Opustili nás
Mária Fraštiová 1930 – 3.5.2016
Rudolf Veselý 1930 – 6.5.2016
Anna Slotová 1924 – 7.5.2016
Jozef Pekara 1951 – 21.5.2016

Vincent Mihalec 1942 – 23.5.2016
Kamila Tužinčinová 1940 – 26.5.2016

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – jún 2016

 Po mesiacoch plných tréningov, potu, driny, ale aj radosti a smiechu 
sme boli pripravené ísť si zmerať naše sily na Majstrovstvá Slovenska   
v mažoretkovom športe, ktoré sa uskutočnili 23. a 24. apríla v Malac-
kách. Na túto súťaž sme sa veľmi tešili, ale zároveň aj báli. Majstrovstvá 
Slovenska sú pre nás štartom do nového roka. Prvýkrát sme tam pred-
viedli naše tance na sezónu 2016, ktorú sme týmto aj veľmi úspešne ot-
vorili. Štartovali sme v troch kategóriách – kadet, junior a senior. 
	 Kadetky predviedli celkovo 5 tancov. Prvé miesto spolu s titulom 
Majster Slovenska si odniesli dievčatá v disciplíne mini mix. Titul Vice-
majster Slovenska získali všetky naše najmenšie dievčatá spolu s Oli-
verom Kubačákom vo veľkej formácii mix kadet. V kategórii mini pom-
pom sa kadetky umiestnili na krásnom štvrtom mieste a piate miesto 
získalo duo pom-pom. Ako ďalšie súťažili juniorky. Mini mix skončil dru-
hý a získal titul Vicemajster Slovenska. Štvrté miesto si odniesli junior-
ky v disciplíne duo ba-
ton a mini pom-pom, 
piate miesto získala na-
ša sólistka so svojím 
sólom pom-pom. V naj-
staršej vekovej kategó-
rii zahviezdila Petra 
Cibulková, ktorá sa 
stala v obrovskej kon-
kurencii Majsterkou 
Slovenska medzi só-
listkami baton senior. 
Mini mix senior sa zis-
kom titulu Vicemajster 
Slovenska umiestnil na druhom mieste. Vo veľkých formáciách mix a 
pom-pom sa seniorky umiestnili na treťom mieste a spolu s titulom       
II. vicemajster Slovenska sme sa mohli pobrať s úsmevom na perách 
domov. 

	 A celková bilancia tohtoročných majstrovstiev? 2 zlaté, 3 strieborné 
a 2 bronzové medaily. A čo je najdôležitejšie – Kordovánky získali histo-
ricky najviac, až dvanásť, nominácií na Majstrovstvá Európy a Majstrov-
stvá Sveta v mažoretkovom športe. Bol to náročný víkend, ale zvládli 
sme ho na výbornú. Úspešne sme reprezentovali náš klub Kordovánky 
Rajec, ako aj samotné mesto Rajec. Touto cestou sa chceme poďako-
vať každému, kto nás akokoľvek podporoval, no hlavne obrovské ďaku-

jem patrí našim trénerkám a 
vedúcej súboru, bez ktorých by 
sme nikdy nedosiahli toľko ús-
pechov. Táto sezóna sa ešte 
len začala a my sme priprave-
né na ďalšiu sériu náročných 
tréningov, zameraných na prí-
pravu na Majstrovstva Európy, 
ktoré sa uskutočnia od 7. do 
10. júla v Púchove a na Maj-
strovstvá Sveta, na ktoré vyce-
stujeme v septembri do Chor-
vátska. Držte nám palce!

SPOMIENKA

SPOMIENKA

8.6.2011 
nás opustil 

Ing. Ján GOLIER. 

SPOMÍNAME

„Očiam si vzdialený 
v srdciach našich žiješ...“

 Dlhých 25 rokov ubehlo od chvíle, 
kedy nás dňa 29.6.1991 opustil náš 
milovaný Ladislav BALÁŽ. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridajú 
k nám a venujú mu tichú spomienku.

Manželka a dcéry s rodinami

KORDOVÁNKY OPÄŤ HVIEZDILI

MM
3x foto: archív Kordovánok
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 Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec na svojom za-
sadnutí dňa 28. apríla 2016 prerokovalo návrh Záverečného 
účtu mesta Rajec za rok 2015 a v súlade s ustanovením §16 
ods. 9 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. schválilo celoročné hospodáre-
nie bez výhrad.

	 Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení      
v znení neskorších predpisov v § 18f ods. (1) písm. c) ukladá 
hlavnému kontrolórovi vypracovať odborné stanovisko k ná-
vrhu záverečného účtu pred jeho schválením v zastupiteľ-
stve. 

	 Odborné stanovisko k dokumentu, návrh záverečné-
ho účtu som vypracovala a poslancom Mestského zastupi-
teľstva mesta Rajec bol doručený spolu s pozvánkou na jeho 
zasadnutie dňa 28. apríla 2016. V stanovisku som okrem 
posúdenia zákonnosti a metodickej správnosti predloženého 
návrhu záverečného účtu vypracovala aj analýzu vývoja roz-
počtu, výsledkov hospodárenia a úverového zaťaženia 
mesta v časovom horizonte rokov 2008 až 2015.Časový 
horizont rokov 2008-2015 som vybrala z dôvodu, že v tomto 
období došlo k najvýraznejším skutočnostiam, ktoré mali 
dopad na rozpočtové hospodárenie mesta:

l roky 2009-2012 – výrazný pokles bežných príjmov ovplyv-
nený dopadom globálnej hospodárskej krízy na štátny 
rozpočet a následne na rozpočet miestnej samosprávy,

l roky 2009, 2010, 2011 – výrazný vzostup kapitálových vý-
davkov z dôvodu realizácie veľkých investičných projektov 
financovaných z mimoriadnych zdrojov EÚ, štátneho 
rozpočtu a rozpočtu mesta,

l roky 2014 a 2015 – stabilizácia bežného rozpočtu mesta 

ovplyvnená priaznivými výsledkami štátneho rozpočtu a 
následne zvýšením prídelu prostriedkov do rozpočtu mesta 
(vyššia daň z príjmov zo ŠR, tzn. podielové dane a aj bežné 
transfery účelovo určené na financovanie preneseného 
výkonu štátnej správy),

l rok 2015 – historicky najsilnejší bežný aj kapitálový rozpo-
čet mesta; mesto hospodárilo s objemom financií presahu-
júcich 8 miliónov eur,

l mesto za obdobie rokov 2008-2015 v rámci rozpočtu kapi-
tálových výdavkov preinvestovalo celkom 12 154 807,- €,   
z toho v roku 2015 to bolo 4 216 327,- €,

l hodnota dlhodobého majetku mesta k 31.12.2008 bola      
v objeme 5 715 985,- € a do 31.12.2015 vzrástla na hodnotu 
15 139 281,- €.

	 Vďaka zodpovednému prístupu pri plánovaní jednotli-
vých aktivít mesto Rajec zvládlo náročné rozpočtové roky 
2008-2013. Vedenie mesta za účelom zníženia výdavkov a 
zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu prijalo viaceré úsporné 
opatrenia. Vďaka týmto opatreniam, ako aj posilneniu roz-
počtu prostriedkami z finančnej rezervy vytvorenej v ostat-
ných rokoch, zabezpečilo plnenie úloh pri výkone originál-
nych a prenesených kompetencií. Nebolo nútené pristúpiť    
k výrazným personálnym ani organizačným zmenám a pre-
vádzky všetkých školských, sociálnych a kultúrnych zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ostali bez obme-
dzení. Podarilo sa mu zabezpečiť mimoriadne finančné pro-
striedky zo zdrojov  EÚ a ŠR, a tak mohlo zrealizovať viaceré  
projekty zamerané na zveľadenie majetku mesta, skvalitne-
nie životného prostredia a zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, 
či návštevníkov mesta. Pozitívne je, že mesto v týchto nároč-
ných rokoch dlhodobo, ani vo výraznom objeme, nezaťažilo 
rozpočet mesta návratnými zdrojmi financovania (úvermi). 

I

MIMORIADNE ÚSPEŠNÝ ROZPOČTOVÝ ROK MESTA RAJEC

NAJDÔLEŽITEJŠIE SKUTOČNOSTI ROZPOČTOVÉHO VÝVOJA 

A ROZPOČTOVÉHO ROKA 2015

l Bežné príjmy mesta majú z roka na rok rastúcu tendenciu. 
V roku 2015 dosiahli historicky najvyššiu hodnotu 
3 899 500,- €. Oproti roku 2014 sú vyššie o 468 602,- €. 
Zvýšili sa daňové , nedaňové príjmy a aj bežné transfery. 

l Výnos dane z príjmov zo ŠR tzv. podielové dane majú 
stúpajúcu hodnotu. Za obdobie rokov 2008-2015 dosiahli 
najvyššiu hodnotu. V roku 2015 je to 1 840 374,- €, čo je 
oproti roku 2014 viac o 195 937,- €. V porovnaní s rokom 
2008 bol tento príjem vyšší o 224 826,- €. 

l Kapitálové výdavky dosiahli v roku 2015 objem 4 216 327,- 
eur, čo je historicky najvyšší ročný objem, sú vyššie aj oproti 
skutočnosti z roku 2010, kedy boli realizované viaceré veľ-
ké investičné projekty financované zo zdrojov EÚ a ŠR.  

l Hospodárenie rozpočtového roka mesta Rajec, vrátane 

zdrojov z finančných operácií, skončilo s prebytkom v roz-
počte vo výške 124 528,- €. Tieto finančné prostriedky  
vedenie mesta navrhlo použiť v rozpočte na rok 2016 – na 
splácanie dlhodobých istín z úverov (čím sa v rozpočte 
uvoľnia zdroje na financovanie iných aktivít).

l Vďaka vlastným zdrojom, ale predovšetkým mimoriadnym 
prostriedkom, ktoré vedenie mesta dokázalo zabezpečiť zo 
zdrojov štátneho rozpočtu, EÚ a Štátneho fondu rozvoja bý-
vania, mohlo mesto zrealizovať viaceré investičné akcie za-
merané na rekonštrukciu ciest, chodníkov, verejného osve-
tlenia, rozhlasu, budov vo vlastníctve mesta, nákupu po-
zemkov, automobilu pre mestskú políciu a rozšírenie kapa-
city nájomných bytov o 67 bytov. Investičné akcie v roku 
2015 boli zrealizované v objeme 4 216 327,- €.

pokračovanie na ďalšej strane
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l Realizáciu viacerých finančne náročných investičných 
akcií vedenie mesta dokázalo zabezpečiť z vlastných a mi-
moriadnych zdrojov, získaných zo Štátneho rozpočtu, Eu-
rópskej únie a Štátneho fondu rozvoja bývania. Nezaťažilo 
tak výraznou mierou rozpočet mesta návratnými zdrojmi 
financovania (tzv. úverom). V porovnaní s rokom 2014 do-
šlo k miernemu navýšeniu úverového zaťaženia mesta,       
z dôvodu splácania návratných zdrojov. Išlo o financovanie 
schválené mestským zastupiteľstvom ešte v roku 2014, do-
sahovalo výšku 522 440,- € a bolo určené na kúpu pozemku 
pri nájomnom bytovom dome na Hollého ulici (bývala 
Medika) a vybudovanie inžinierskych sietí k tomuto byto-
vému domu.

l Úverové zaťaženie mesta je 18,45 % zo zákonom urče-
ných možných 60 % a podiel ročných splátok je 9,13 %       
z možných 25 %. Je preukázateľné, že toto úverové zaťa-
ženie nemalo, a ani nebude mať negatívny dopad na rozpo-
čet mesta ani v najbližších rokoch.

l Preinvestovaním viac ako 4 miliónov eur v rámci investič-
ných akcií v roku 2015 a viac ako 12 miliónov eur za roky 
2008-2015 vedenie mesta výrazne splnilo a plní povinnosti 
jemu uložené zákonom o obecnom zriadení, podľa ktorého 
je okrem iného povinné svoj majetok zveľaďovať a zhod-
nocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmen-
šený zachovať.

Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta
máj 2016

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky

Výdavky celkom

Dlhodobý hmotný
majetok

Podielové dane zo ŠR

Miestne dane a poplatky

Nedaňové príjmy

Bežné transfery

Kapitálové príjmy
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