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Od 1.2.2018 bola Rýchla lekárska pomoc   
v Rajci zrušená a nahradila ju Rýchla zdra-
votná pomoc, kde nie je v záchranke lekár, 
ale iba zdravotník. Znížila sa tak dostup-
nosť zdravotnej starostlivosti pre obyvate-
ľov celej Rajeckej doliny. Dá sa toto roz-
hodnutie ešte zvrátiť?
 Zrušenie Rýchlej lekárskej pomoci v Rajci 
(RLP) nás všetkých zaskočilo. Ešte 31. januá-
ra 2018 nám prišlo rozhodnutie z ministerstva 
zdravotníctva, ktoré však bolo s dátumom ok-
tóber 2017, že RLP v Rajci zostáva, menia sa 
iba štatutári spoločnosti FALCK. 1. februára 
2018 sme sa však z médií dozvedeli, že v Rajci 
a v Kysuckom Novom Meste boli pracoviská 
RLP zrušené. Vzhľadom na túto skutočnosť 
sme zvolali starostov a primátor Rajeckého re-
giónu, kde sme sa rozhodli napísať list premié-
rovi a ministrovi zdravotníctva, v ktorom obid-
voch žiadame o spoločné stretnutie v súvislos-
ti so zrušením RLP. Z nášho pohľadu a v zmys-

le tohto rozhodnutia jednoznačne došlo k po-
rušeniu zákona, lebo došlo k obmedzeniu kva-
lity poskytovaných služieb. Pán premiér ani 
pán minister sa nám neozvali. Z kancelárie 
premiéra prišiel iba list, že našu požiadavku 
odporúčajú riešiť prostredníctvom minister-
stva zdravotníctva a z ministerstva zdravotníc-
tva nám iba telefonoval nejaký zamestnanec, 
ktorý povedal, že služby, ktoré navrhli zrušiť    
v týchto regiónoch boli nedostatočne využité, 
a preto ministerstvo rozhodlo o ich zrušení, ale 
že tri mesiace budú monitorovať stav a v prí-
pade, že bude nevyhnutné vrátiť rýchlu lekár-
sku pomoc do niektorého regiónu, tak ju vrátia.

 Tu si treba povedať, že niekedy okolo roku 
2004 bolo rozhodnuté o zriadení ambulancií 
RLP – vtedy boli dve v Žiline a po jednej v Raj-
ci, Terchovej a v Bytči. Dnes už zostali len dve 
v Žiline. Kde to speje? Má to aj ďalší efekt,       
v sanitke rýchlej zdravotnej pomoci je iba 
vodič a zdravotník, v sanitke je minimálne 
zdravotnícke vybavenie, zdravotník nemôže 
poskytnúť niektoré lieky, nemôže defibrilovať 
a ani intubovať, keďže nemá na to vzdelanie. 
Všetkých pacientov iba zastabilizujú, podľa 
svojich schopností a možností, a prevážajú ich 
do Žiliny. V nemocnici v Žiline na urgentnom 
príjme nastáva situácia, kde sa zvážajú všetci 
pacienti z Kysuckého Nového Mesta, z Bytče, 
z Rajecka, z Terchovska a na urgente sa 
bežne čaká aj 5 až 6 hodín!
 Nemyslíme si, že toto je poskytovanie kva-

litnej zdravotnej starostlivosti a vzhľadom na 
nečinnosť ministerstva zdravotníctva sme sa 
rozhodli, všetci primátori a starostovia, zorga-
nizovať za Rajecký región petíciu. Petíciu or-
ganizuje aj p. Groma v Žiline a petíciu organi-
zujú aj Kysučania v Kysuckom Novom Meste. 
Podpisy budeme zbierať počas celého marca 
a následne s touto petíciou pôjdeme osobne 
na Úrad vlády SR. V Rajci môžete petíciu pod-
poriť svojim podpisom vo všetkých kancelá-
riách mestského úradu a v mestskej knižnici.

15.2.2018 sa uskutočnilo mimoriadne 
mestské zastupiteľstvo. Čím sa poslanci 
zaoberali?
 V minulosti sme už v krátkosti informovali, 
že v areáli bývalej Mediky sú ešte voľné po-
zemky, kde by sme ešte dokázali postaviť ďal-
ší bytový dom, keďže požiadavka po nájom-
ných bytoch stále stúpa a to nielen z Rajca, ale 
aj z okolia. 

 Vzhľadom na túto skutoč-
nosť sme v minulom roku vyhlá-
sili súťaž na výstavbu nájomných 
bytov a následný odpredaj Mestu 
Rajec. Túto súťaž vyhrala pre-
šovská firma. V spolupráci s touto 
firmou (oni pripravili projektovú 
dokumentáciu pre stavebné po-
volenie pre bytový dom a my sme 
zabezpečili dokumentáciu pre 
inžinierske siete), sme pripravili 
žiadosť a skompletizovali sme ju. 
Žiadosť bolo potrebné vo februári 
odovzdať na okresnom úrade, 
odbor výstavby a bytovej politiky. 
Keďže vo februári nebolo pláno-
vané riadne zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva a bolo potrebné 

žiadosť odovzdať, zvolal som mimoriadne 
mestské zastupiteľ-
stvo kvôli tomuto bo-
du. K žiadosti je pot-
rebné schváliť niekoľ-
kostránkové uznese-
nie, kde sa mesto za-
väzuje k rôznym po-
vinnostiam, ktoré pos-
lanci aj schválili. Žia-
dosť o výstavbu byto-
vého domu sme už 
odovzdali, okresný 
úrad následne žiadosť 
prekontroluje a zašle 
ju na ministerstvo výs-
tavby a Štátny fond 
rozvoja bývania, ktorí 
budú v apríli alebo 
máji posudzovať jed-
notlivé žiadosti. 

1. marca sa odovzdávali nájomné byty       
v zrekonštruovanom bytovom dome na 
Štúrovej ulici novým nájomníkom. 
 Už od jesene minulého roku sme avizovali, 
že byty sú už hotové, chceli by sme ich odov-
zdať novým nájomníkom, ale nebolo to možné 
z formálnych dôvodov. Banka musela uvoľniť 
záložné právo v prospech Štátneho fondu roz-
voja bývania, bolo potrebné vykonať veľa pa-
pierovej dokumentácie z pozície investora, 
ktorý nám išiel byty odpredávať a vyjadrenia 

museli doručiť všetci dotknutí účastníci... 
 Dnes už môžeme povedať, že byty boli    
1. marca slávnostne odovzdané. Na toto 
odovzdanie sme pozvali pracovníkov Minis-
terstva dopravy a výstavby SR, zástupcov 
Štátneho fondu rozvoja bývania, zástupcov in-
vestora a odovzdali sme byty novým nájom-
níkom, prevažne mladým rodinám. A ja im pra-
jem, aby sa im v nových bytoch dobre bývalo! 

V týchto dňoch začína rekonštrukcia klubu 
dôchodcov. Čo všetko sa bude prerábať?
 Mesto Rajec už niekoľko rokov postupne 
rekonštruuje klub dôchodcov. V tomto roku 
bude 40. výročie založenia klubu dôchodcov a 
plánovali sme rekonštrukciu celej budovy. 
Keďže sa nám, ale rysujú možnosti financova-

nia rekonštrukcie nie z vlastných, ale iných fi-
nančných zdrojov, tak sme prisľúbili dôchod-
com, že do osláv zrekonštruujeme v klube dô-
chodcov aspoň podlahu a vymaľujeme vnútor-
né priestory klubu. 
 Zateplenie celého odvodového plášťa, 
strechy a ďalšie veci v klube dôchodcov bude-
me riešiť až z týchto cudzích zdrojov, ktoré sa 
nám rysujú v roku 2018 a 2019.

Za rozhovor ďakuje Šzá

PETÍCIA ZA OBNOVENIE RÝCHLE LEKÁRSKEJ POMOCI AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

PLÁNOVANÝ BYTOVÝ DOM 

Ilustračná snímka: internet

Snímka: archív MsÚ Rajec
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 V priebehu roka 2017 Štátny fond rozvoja 
bývania podporil výstavbu 1744 nájomných 
bytov na Slovensku, v objeme približne 53 mi-
liónov eur. Bolo medzi nimi aj 17 nových ná-
jomných bytov v našom meste, ktoré sa sláv-
nostne odovzdávali 1. marca 2018. Rekon-
štrukcia bývalej výrobnej haly na nájomné byty 
predstavovala investíciu vo výške 750 tisíc 
eur, z toho zhruba 400 tisíc eur získalo mesto 
prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu roz-

voja bývania a 350 tisíc eur z dotácie minister-
stva dopravy a výstavby. Na prízemí zrekon-
štruovanej budovy vznikli obchodné priestory 
a na prvom podlaží dvojizbové byty s priemer-
nou podlahovou plochou 50 metrov štvorco-

vých. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili 
generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bý-
vania Ing. Juraj Kurňavka, zástupcovia Minis-
terstva dopravy a výstavby SR, primátor mes-
ta Rajec Ing. Ján Rybárik, zástupcovia inves-
tora, niekoľkí poslanci mestského zastupiteľ-
stva, noví nájomníci a ostatná verejnosť.

 Na úvod sa prihovoril prítomným primátor 
mesta. V príhovore sa poďakoval investorovi, 

že prišiel s nápadom 
prerobiť starú ošarpa-
nú budovu v centre 
mesta na polyfunkčný 
objekt a že ponúkol 
mestu spoluprácu, 
Štátnemu fondu roz-
voja bývania a minis-
terstvu dopravy za to, 
že boli ústretoví a pod-
porili takýto projekt.
 Riaditeľ Štátneho 
fondu rozvoja bývania 
Ing. Juraj Kurňavka 
ocenil snahu a úsilie 
primátora Ing. Rybári-
ka, ktorú vyvíja v ob-
lasti nájomného býva-
nia. Počas jeho pôso-
benia v primátorskom 
kresle je to už piata by-
tovka, približne 140 
bytov, ktoré odovzdal 
do užívania a poprial 

mu, aby mu toto úsilie vydržalo aj do budúc-
nosti a verí, že takýchto nájomných bytov bu-
de ešte viac. Zároveň mu odovzdal ďakovný 
list za veľký prospech a prínos v oblasti ná-
jomného bývania na Slovensku. Ako sa vy-

jadrili zástupcovia ministerstva dopravy – mi-
nisterstvo má aj v budúcnosti veľký záujem na 
podpore výstavby bytov hlavne pre mladé ro-
diny v menších mestách a obciach. 
 Po slávnostnom prestrihnutí pásky, všetci 
prítomní popriali nájomníkom, aby sa im dobre 
bývalo v nových bytoch. Následne si všetci 
prítomní išli prezrieť priestory bytového domu. 
Noví nájomníci boli veľmi spokojní s priestormi 
bytov, ocenili ich priestrannosť, vybavenosť a 
tiež veľmi dobrú občiansku vybavenosť – blíz-
kosť centra, školy či zdravotníckeho zariade-
nia. 

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
2x snímka: archív MsÚ

 V mesiaci február 2018 Mestský úrad Rajec rozšíril dostupnosť 
ponuky svojich služieb pre imobilných občanov. Po príjazde k budove 
MsÚ máte možnosť parkovania na dvoch vyhradených miestach, ktoré 
sú uvedené na schéme. V prípade, že 
tieto miesta sú obsadené, prípadne ak 
vám zdravotný stav neumožňuje prejsť 
túto vzdialenosť, využite novú možnosť 
vjazdu do dvora za MsÚ. Postačuje, 
keď si túto službu vyžiadate vopred       
s naším pracovníkom, prípadne môžete 
pracovníka kontaktovať a následne 
vám bude sprístupnený vjazd na parko-
visko do vnútornej časti za budovou 
MsÚ. Vaše vozidlo alebo vozidlo spre-
vádzajúcej osoby môžete zaparkovať 
na novovytvorenom voľnom mieste. 
Náš pracovník sa vám bude ďalej veno-
vať až do vybavenia vašej požiadavky 
na MsÚ. V prípade, že potrebujete vy-
baviť vašu žiadosť napríklad s detašo-
vaným pracoviskom Úradu práce so-
ciálnych vecí a rodiny, postup je obdob-
ný. Ďalšia možnosť kontaktovania nás 
je z vestibulu na prízemí v budove MsÚ 
prostredníctvom namontovaného za-
riadenie tzv. dverového zvončeka. Klient po stlačení tlačidla môže ko-
munikovať s našimi pracovníkmi na uvedenom oddelení prostredníc-
tvom hlasového a obrazového výstupu. Následne podľa požiadaviek 

klienta je možné privolať pracovníka mestského úradu k vybaveniu 
žiadosti do klubovej miestnosti, ktorá sa nachádza vľavo za vstupom na 
oddelenie kultúry. Treba zdôrazniť, že táto služba je prioritne určená pre 

klientov mestského úradu. S ostatnými 
organizáciami nachádzajúcimi sa v bu-
dove úradu naďalej rokujeme o ich pri-
pojení.

 Dňom 1.2.2018 MsÚ Rajec začal 
poskytovať služby elektronickej komuni-
kácie prostredníctvom služby na Ús-
trednom portáli verejných služieb – slo-
vensko.sk. Podrobnosti o službe a jej 
aktivovaní môžete nájsť na našom 
webovom sídle http://www.rajec.info/ar-
ticle/default/2563. Prostredníctvom tejto 
služby môžete vybaviť vaše žiadosti bez 
toho, aby ste museli ísť osobne na MsÚ 
Rajec.

 Naďalej však platí, že imobilní ob-
čania môžu pracovníkov MsÚ okrem 
uvedeného kontaktovať prostredníc-
tvom telefónnych liniek, e-mailom, a ich 
žiadosti vybavíme individuálne. Veríme, 

že táto služba prispeje k zvýšeniu komfortu poskytovaných služieb 
Mestského úradu Rajec. 

Ján Jasenovec, prednosta MsÚ Rajec

KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE SLUŽIEB MSÚ RAJEC PRE IMOBILNÝCH OBČANOV 

Snímka: MsÚ

BYTY UŽ DOSTALI NOVÍ NÁJOMNÍCI

ZĽAVA: ZÁSTUPCA INVESTORA JUDR. MARTIN VALKY, RIADITEĽ 
ŠFRB ING. JURAJ KURŇAVKA, ZÁSTUPKYŇA MINISTERSTVA 

DOPRAVY ING. ERIKA MARTINCOVÁ, PRIMÁTOR ING. JÁN RYBÁRIK



RAJČAN 3/2018

 Rajecká fašiangová zabíjačka, na ktorú sa tešia nielen deti, ale aj 
dospelí sa už po siedmykrát uskutočnila znova na rajeckom námestí. 
 Pozrieť si ako sa rozoberie prasiatko si prišlo v piatok 9. februára 
predpoludním niekoľko desiatok obyvateľov. Počas niekoľkých minút sa 

pod rukami ši-
kovného mäsia-
ra Jána Vanáka 
a jeho pomocní-
kov – poslancov 
mestského zas-
tupiteľstva, pri-
mátora a pred-
n o s t u  M s Ú , 
zmenilo prasa 
na rôzne druhy 
mäsa určeného 
na ja tern ice, 
klobásy, zabí-
jačkovú kapust-
nicu, mäso na pečenie či škvarky. Potom už nasledovalo krájanie, mle-
tie, varenie, miešanie, dochucovanie rôznymi koreninami či plnenie do 
čriev. Medzitým sa už škvarili škvarky a varila sa zabíjačková kapust-
nica. Už od 13. hodiny si mohli záujemcovia pochutiť na čerstvo uvare-
ných či upečených výrobkoch. Výdaj mäsových výrobkov mali na sta-
rosti pracovníčky mestského úradu. Popoludní prišla zabaviť publikum 
hudobná skupina Ďurčanská päťka. Profesionálne zohratá skupina 
rozospievala všetkých divákov. 

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
2x snímka: E. Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec

 1. marca 2018 sa uskutočnilo riadne za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci.    
V prvom bode programu informoval, vzhľa-
dom k neprítomnosti hlavnej kontrolórky, pri-
mátor mesta poslancov o kontrole plnenia uz-
nesení, ako aj o uzneseniach doposiaľ nespl-
nených. V krátkej diskusii sa poslanci pýtali     
k plneniu niektorých uznesení, na tieto otázky 
odpovedal primátor mesta, ako aj vedúci od-
delení. Kontrolu plnenia uznesení zobrali pos-
lanci na vedomie.
 Vedúca finančného oddelenia p. Zábor-
ská, informovala poslancov o rozpočtových 
opatreniach o zmene rozpočtu oznámením. 
Tieto sa týkali úpravy rozpočtu Mesta Rajec, 
základnej školy, ako aj Domova vďaky. Mest-
ské zastupiteľstvo tieto opatrenia zobralo na 
vedomie.
 Vzhľadom k plánovanej výstavbe nového 
bytového domu – 33 bytových jednotiek, pri-
mátor navrhol prijatie dlhodobého úveru, ktorý 
by sa využil na financovanie inžinierskych sietí 
k tomuto nájomnému bytovému domu na Hol-
lého ul. v Rajci. Navrhovaný úver je vo výške 
200 tisíc eur. Hlavná kontrolórka v písomnom 
stanovisku k prijatiu úveru skonštatovala, že 
schválením prijatia návratných zdrojov finan-
covania v roku 2018 vo výške 200 tisíc eur, 
Mesto Rajec dodrží podmienky pre prijatie 
návratných zdrojov financovania. Taktiež fi-
nančná komisia a následne mestská rada od-
poručili úver prijať. Po krátkej diskusii mestské 
zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru tak, ako 
bolo predložené.
 Ďalej sa poslanci zaoberali návrhom Do-
datku č. 1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
určenia a výške úhrad za tieto služby v Domo-
ve vďaky v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Rajec. Tento dodatok bol jednomyseľne 
schválený. V ďalšom navrhovanom Dodatku 
č. 1 k VZN č. 10/2017 o určení výšky finan-
čných prostriedkov určených na mzdy a pre-
vádzku žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťaťa škol-

ského zariadenia zriadených na území mesta 
Rajec sa menila suma dotácie na prevádzku a 
mzdy pre obecné školy a školské zariadenia, 
ako aj pre cirkevné a súkromné školy a školské 
zariadenia. Navrhovaný dodatok bol taktiež 
jednomyseľne schválený.
 Vzhľadom k nárastu cien potravín predlo-
žila riaditeľka Domova vďaky návrh na úpravu 
stravnej jednotky – zvýšenie o 10 %. Mestské 
zastupiteľstvo úpravu hodnoty stravy v DV 
schválilo, a to s účinnosťou od 1.3.2018.
 V bode odpredaj, kúpa a prenájom nehnu-
teľností poslanci odsúhlasili odkúpenie po-
zemku p.č. 497/1 k.ú. Rajec, úpravu nájomnej 
zmluvy, resp. zosúladenie predmetu nájmu – 
využívanie pôdy na poľnohospodárske účely, 

2 2odpredaj pozemkov o výmere 38 m  a 53 m  
spoločnosti emBuild z dôvodu budúcej výs-
tavby rodinného domu. Tieto pozemky sa na-
chádzajú za bytovým domom (bývalá Medika) 
a v súčasnosti tvoria zeleň v okolí cesty. 
 Spoločnosť MEDICA-DENT, s.r.o., (nás-
tupca po MUDr. Lenhartovi) požiadala o pre-
nájom nebytového priestoru na 1. poschodí    
v budove Polikliniky Rajec, kde by mali zriade-
nú recepciu na objednávanie pacientov. Pos-
lanci ich žiadosť schválili.
 Mesto Rajec má záujem zapojiť sa do vyh-
lásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, aby získalo finančné 
prostriedky na výstavbu cyklochodníka Rajec 
– Šuja. Mesto má v súčasnosti vypracovanú 
projektovú dokumentáciu, stavebné povole-
nie, je zhotovený geometrický plán. Vzhľadom 
k tomu, že časť pozemkov je v správe Sloven-
ského pozemkového fondu, mesto ho oslovilo 
s tým, že má záujem o bezodplatný prevod 
tohto pozemku. Nakoľko SPF súhlasil s bez-
odplatným prevodom, je ešte potrebný súhlas 
aj mestského zastupiteľstva. Poslanci jedno-
myseľne bezodplatný prevod odsúhlasili a 
následne schválili zapojenie sa do vyhlásenej 
výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR.

 Spoločnosť UPC Broadband Slovakia, 
s.r.o., vypovedala Zmluvu o nájme nebytových 
priestorov č. 9/2008. Mesto Rajec chce túto 

2kanceláriu o výmere 16,10 m  a k nej prislú-
2chajúce spoločné priestory o výmere 5,9 m  

ponúknuť do nájmu, preto poslanci schválili na 
tento majetok mesta obchodnú verejnú súťaž. 
Podmienky súťaže budú zverejnené na webo-
vom sídle mesta.
 Primátor informoval o predloženej Správe 
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
za rok 2017, ako aj o Správe o výsledku kontrol 
uskutočnených hlavnou kontrolórkou mesta 
za obdobie od 15.12.2017 do 01.03.2018. Obe 
tieto správy poslanci zobrali na vedomie.
 V interpeláciách poslanci predložili návrhy 
a pripomienky občanov, ktoré sa týkali napr. 
vybudovania chodníka pomedzi hroby na no-
vom cintoríne v Rajci, vytvorenie nových par-
kovacích miest v meste, porušovania zákazu 
vjazdu do areálu Základnej školy na Lipovej 
ul., osadenie rampy pri mestskom úrade a 
pod. Na tieto otázky odpovedal primátor mes-
ta, prednosta MsÚ, ako aj vedúci jednotlivých 
oddelení.
 Podnetmi a pripomienkami sa budú ďalej 
zaoberať jednotlivé oddelenia MsÚ.
 V diskusii primátor mesta oboznámil pos-
lancov s odovzdaním 17 bytov, ktoré sa na-
chádzajú nad predajňou COOP Jednota. Dňa 
1.3.2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzda-
nie týchto bytov, primátorovi mesta bol odov-
zdaný ďakovný list generálneho riaditeľa 
ŠFRB.
 V závere rokovania poslanci schválili ter-
míny rozborov hospodárenia v Domove vďa-
ky, základnej škole a základnej umeleckej ško-
le, ako aj termíny riadnych zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva.
 Nakoniec primátor informoval o vyhlásenej 
Petícii za obnovenie ambulancie Rýchlej le-
kárskej pomoci so sídlom v Rajci.

Alena Uríková, vedúca oddelenia správneho

Z MARCOVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

RAJECKÁ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
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 Oddelenie kultúry Mestského úradu Rajec 
pripravilo pre deti počas jarných prázdnin 19.  
a 20. februára tvorivé dielne.

 V pondelok sa klubová miestnosť oddele-
nia kultúry pomocou šikovných rúk detí zmeni-
la na farebný svet konárov, ktoré vytvorili pes-
trý strom. Nebol zakvitnutý svojimi kvetmi, ale 
pestrou škálou latkových pásov a vyrobených 
kvetov.
 V utorok sme vyrábali veľkonočné vajíčka. 
Pomocou kartónu, pediku či vŕbových prútikov 
deti vytvorili pestré veľkonočné vajíčka ozdo-
bené korálikmi, perím, kvetmi vyrobenými rôz-
nou technikou. Tu mohli deti naplno prejaviť 
svoju fantáziu. 

 Okrem šikovnosti to chcelo aj veľkú dávku 
trpezlivosti, ktorá nesmela chýbať pri zdobení 
a vytváraní kvetov či motýľov. Podarilo sa to 

všetkým 53 deťom, ktorých odmenou bol nie-
len hotový výrobok, ale aj zvládnutie nových 
techník zdobenia.

Eva Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec
2x snímka: E. Pekná

 14. a 15. februára sme sa vybrali na krásny výlet rajeckým regió-
nom. Ráno sme sa všetci stretli v našej materskej škole s ruksakmi na 
chrbtoch, v ktorých sme mali malé dobrôtky a smelo sem sa vybrali za 
novým, neznámym dobrodružstvom. Naše malé krôčiky viedli na vlako-
vú a autobusovú stanicu, z ktorej nás na výlet zobral tých najmenších 
vlak a starších autobus. Hneď ako sme nastúpili, boli deti plné očakáva-
nia nového dobrodružstva, pretože niektoré deti sa vlakom viezli prvý-
krát. Ako sa vlak pohol a opustili sme stanicu, začali sme cestovať do 
kúpeľného mesta Rajecké Teplice. Deti s úžasom pozorovali okolitú prí-
rodu, lesnú zver, či dopravu na cestách. Po príchode do múzea dopravy 
nás milo privítal personál, ktorý nás s veľkou radosťou oboznamoval     
o technike používanej na železnici v minulosti, ukázal nám rôzne ukáž-
ky historickej dopravnej kancelárie a expozíciu zloženú z troch častí – 
staršie dejiny dopravy, železničná časť a časť, ktorá bola zameraná na 
cestnú dopravu v 20. storočí so zameraním na historické motocykle. Po 
skončení sme nastúpili do vlaku, ktorý smeroval späť do nášho mesta. 
Cestu vo vlaku sme si spríjemnili výbornou desiatou, ktorú nám vopred 
prichystali naše pani kuchárky. Spoločne sme sa porozprávali čo všetko 
sme zažili a videli počas nášho výletu. Po príchode do materskej školy 
nás čakal teplý a lahodný obed, na ktorom sme si dobre pochutnali. 

Bc. Monika Ďurčanská, MŠ Mudrochova, Rajec

MÚZEUM DOPRAVY

 5. februára sme my, žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, boli na 
divadelnom predstavení v Žiline. Predstavenie malo názov Oliver Twist. 
Príbeh Olivera sa odohráva v 19. storočí v Londýne. Oliver ako sirota 
prechádza v živote mnohými prekážkami, neskôr sa pridá k bande 
zlodejov, ktorí ho nútia kradnúť, až je nakoniec zavraždený.
 Oliver Twist je realistický román od spisovateľa Charlesa Dickensa. 
Keďže Charles Dickens pochádzal z Anglicka, tak aj toto divadelné 
predstavenie bolo hrané hercami priamo z Anglicka. Vypočuli sme si 
pravú britskú výslovnosť a rozšírili sme si našu slovnú zásobu. Bol to 
pre nás nový zážitok a tešíme sa na budúce predstavenia.

KSŠ Rajec

 Už dlho sme čakali na deň 12. februára, pretože sme vedeli, že nás 
čaká výlet. Akcia, ktorá sa koná iba raz ročne nás lákala už dlhší čas. 
Ráno sme sa autobusom prepravili do blízkej dedinky – Rajeckej 
Lesnej. Plný očakávania a takmer bez dychu sme čakali pred kultúrnym 
domom. V sprievode s ľudovou hudbou vyšli mládenci – fašiangári, 
ktorí nám spievali a tancovali typický tanec čardáš. Deti neváhali a ut-
vorili kruhy spolu s mládencami. Na občerstvenie sme chlapcom pri-
pravili očká. Ďakujeme im za spoluprácu a už teraz sa tešíme na ďalší 
rok. 

Bc. Veronika Halková, MŠ Mudrochova, Rajec

CEZ PRÁZDNINY SME SA NENUDILI

FAŠIANGY

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE OLIVER TWIST

MESTO RAJEC ĎAKUJE

Márii Porubčanskej za výstavu Drôt ako niť
a  za výstavu prác žiakovŠpeciálnej základnej škole v Šuji

Snímka: archív MŠ Snímka: archív MŠ

inzercia
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 Pre školákov je už druhý polrok v plnom 
prúde. Majú za sebou polročné vysvedčenie – 
prvé hodnotenie ich školáckej práce a tiež aj 
jarné (skôr zimné) prázdniny. Do finiša tohto 
školského roka ich síce čaká ešte pár mesia-
cov, ale mnohí svoje schopnosti pretavené do 
talentu prejavujú už aj teraz.
 Tak ako schopnosť učiť sa má svoj čas, tak 
aj schopnosť niečo dokázať prichádza v oka-
mihu maximálnej pripravenosti. Tá sa od de-
cembra minulého roku do dnešných dní rozvi-
nula naplno v mnohých oblastiach. Žiaci našej 
školy opäť dokázali, že právom ich možno 
hodnotiť slovami: VÝBORNÍ, VYNIKAJÚCI.

 Okresné kolo matematickej olympiády bo-
lo úspešné pre Luciu Kúdelovú (V.A) a Marce-
la Cepa (V.B).
 V jesennom kole matematickej súťaže 
GVOBOJ 3. miesto obsadilo výborne zohraté 
družstvo v zložení: Marek Galia (IX.C), Martin 
L e n h a r t  ( I X . A ) , 
Karolína Vráblová 
(VIII.B) a Roman 
Jánoš (VIII.C).
 V oblasti histórie 
sa môžeme pochvá-
liť perfektnými vý-
konmi v okresnom 
k o l e  d e j e p i s n e j 
o l y m p i á d y,  k d e 
Marek Galia (IX.C) 
získal 4. miesto a 
S a r a h  K a l i n o v á 
(VII.A) 7. miesto.
 Možno si pamä-
táte veľmi pekné 
prvenstvo Karolíny 
Vráblovej (VIII.B)     
v okresnom kole 
technickej olympiá-
dy. V ďalšom pos-
tupe, v krajskom 
kole, získala 5. miesto.
 Aj v okresnom kole biologickej olympiády 
sme zožali úspechy v podobe prvého a štvrté-
ho miesta. 1. miesto získala Mária Žideková 
(IX.C) a 4. miesto Lívia Frištiková (VIII.C).
 Tradične navštevovaná okresná geogra-
fická olympiáda priniesla úspechy chlapcom   
z piateho a deviateho ročníka. 2. miesto získal 
Martin Lenhart  (IX.A) a z 9. miesta sa tešil 
Max Fraštia (V.B).

 Všetkým menovaným patrí naše poďako-
vanie a určite aj obdiv. Dokázali prekročiť hra-
nice bežného školského života a ukázať, že 
ich vedomosti majú väčšiu hodnotu ako len 
bežný priemer. V tomto úsilí a rozhodne i ta-
lente ich zároveň podporujú ich najväčší fanú-
šikovia – rodičia, ktorí vytvárajú podmienky a 
učitelia, ktorí im ukazujú cesty a často ich po 
týchto cestách aj vedú s pevnou vierou, odho-
dlaním a úsilím. VĎAKA. 

Učitelia tiež nezaháľali a svojim žiakom 
pripravili niektoré zaujímavé akcie:

 Žiaci ôsmeho ročníka absolvovali lyžiar-
sky výcvik v najvyšších horách Slovenska – vo 
Vysokých Tatrách. Miestom bolo opäť lyžiar-
ske stredisko pod Lomnickým štítom. Tatry sa 

ukázali vo svojej teraz i nebezpečnej 
kráse. Slnečný deň rýchlo vystriedalo 
hmlisté počasie. Výcviku sa zúčastnilo 
31 žiakov plus pedagogickí pracovníci 
– p. Veselá, p. Majerčiak, p. Šupka. 
Výborne upravené trate, disciplinovaní 
žiaci so zmyslom pre humor predurčo-
vali výsledky kurzu. Okrem výcviku 
sme si boli pozrieť Hrebienok a prek-
rásne ľadové sochy. Veľké pokroky      
v zvládnutí lyžiarskej techniky, deň plný 
zážitkov, no i únavy, pobyt v hoteli Mo-
rava – to bol úspešný lyžiarsky výcvik 
2018.

Veľkí lyžovali a malí plávali...

 Počas decembra a februára sa žiaci 
druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili 
základného plaveckého výcviku v Mestskej 
krytej plavárni v Žiline. Pod vedením kvalifiko-

vaných inštruktorov plávania s využitím mo-
derných vyučovacích metód a pomôcok ško-
láci rýchlo prekonali počiatočný strach z vody, 
získali základné plavecké zručnosti a iní zas 

dokonca zlepšili svoje plavecké schopnosti.    
V závere plaveckého výcviku žiaci predviedli 
všetko, čo sa naučili. Radosť mali nielen z dip-
lomov, ale predovšetkým z výkonov, ktoré po-
čas výcviku dosahovali.

Niektorí kolektívne súťažili...

 Naši štvrtáci sa zapojili do súťaže Čitateľ-
ský oriešok 4. Je to celoslovenská čitateľsko-
výtvarná súťaž určená žiakom 2., 3. a 4. roč-
níka. Úlohou žiakov bolo prečítať dva netradič-
né zábavné príbehy, vyriešiť úlohy k textom a 
spojiť ich v jednej ilustrácii. Súťaže sa zúčast-
nilo 54 štvrtákov a do celoslovenského kola 
postúpilo 10 ilustrácií. Obrázky sú zverejnené 
na facebookovej stránke RaabeSlovensko,   
4. ročník, Čitateľský oriešok 4, kde je spustené 
hlasovanie verejnosti. Podporte našich žiakov 
a pošlite im svoj hlas. 

 O iné školské radosti sa postarali aj naši 
rodičia, ktorí pripravili školákom karneval a 
všetkým priaznivcom našej školy – rodičom, 
učiteľom i priateľom školy rodičovský ples, kto-
rý sa môže pochváliť vysokou účasťou a záro-
veň výbornou zábavou.

 Ak sa v živote učíme príkladmi, tak ich 
chceme ponúknuť aj my – učitelia našim žia-
kom. Od roku 2015 je naša škola zapojená do 
projektu EnglishOne, v ktorom si učitelia an-
glického jazyka zvyšujú svoje profesionálne 
kompetencie využívaním interaktívneho digi-
tálneho obsahu. V tomto školskom roku boli 
pre učiteľov a žiakov pripravené rôzne bene-

fity. Okrem návštevy native 
speakra v škole, desať učite-
ľov zo Slovenska získalo 
možnosť vycestovať na týž-
denný pobyt v jazykovej škole 
vo Veľkej Británii akredito-
vanej British Council. Naša 
učiteľka Marcela Orlinská sa 
zúčas tn i la  vzde lávan ia          
v meste Plymouth v Mayflo-
wer College. Súčasťou poby-
tu boli rôzne kultúrno-spolo-
čenské aktivity a návšteva 
Súkromnej základnej školy   
v meste Plymouth.

 V tejto chvíli stačí. Dosť 
bolo slov. O vašu priazeň sa 
budeme uchádzať znova. 
Prídeme s novými úspechmi 

a novými zážitkami, pretože škola je život – 
bezbrehý a neustály kolobeh.

Mgr. Jana Paulinyová, ZŠ Lipová
3x snímka: archív ZŠ

ZIMNÉ RADOSTI V ŠKOLE NA LIPOVEJ ULICI
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 Od januára 2018 má Katolícka spojená 
škola štyroch asistentov učiteľa, ktorými 
chce prispieť k vytváraniu inkluzívneho 
prostredia v škole. Počas uplynulých rokov 
boli dva asistentské úväzky financované      
z nenormatívnych finančných prostriedkov. 
K týmto existujúcim sa vedeniu školy poda-
rilo získať financie z projektu na ďalších 
dvoch asistentov učiteľa. S potešením mô-
žeme konštatovať, že sa nám v súčasnosti 
darí úplne napĺňať potreby žiakov so zdra-
votným znevýhodnením, ktorým poraden-

ské zariadenie odporučilo vzdelávanie za podpory asistenta učiteľa. 
 Pozícia asistenta učiteľa je na Slovensku z pohľadu rodičov, žiakov  
i učiteľov pozitívne hodnotená. Z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočni-
lo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte v roku 2015 
vyplynulo, že učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta uči-
teľa v tom, že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzde-
lávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby. Preto môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami vzdelávaní v bež-
nej škole. Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga pomáha 
skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením. 
Poznaním učebného štýlu konkrétneho žiaka a jeho prístupu k učeniu 
sa snaží individuálne usmerňovať výchovno-vzdelávacie výsledky da-
ného žiaka a voliť pri ňom vhodné vyučovacie stratégie.
 Uvedomujeme si, že každé dieťa je iné a každé potrebuje inú po-
moc, inú mieru asistencie a práve v jej hľadaní a poskytovaní je práca 
asistenta učiteľa špecifická. Všetko záleží od bariér, ktoré plynú zo 
zdravotného postihnutia žiaka. Asistent učiteľa mu ich pomáha preko-
návať a uľahčuje jeho adaptáciu. Bezprostrednou spoluprácou s učite-
ľom v triede vytvára pre žiaka motivujúce a podnetné prostredie. Cieľom 
pôsobenia asistenta učiteľa pri tom, paradoxne, je naučiť žiaka čo 
najväčšej samostatnosti vo vzdelávacom procese. Asistent učiteľa totiž 
často začína poskytovať žiakovi pomoc, keď sa žiak vo vyučovaní strá-
ca. Nedokáže sa zorientovať v spleti podnetov, úloh, informácií na vyu-
čovaní. Vďaka asistentovi učiteľa je zabezpečená aj intenzívna komuni-
kácia škola – rodičia žiaka cez zošit „Pomocník“, do ktorého asistent 
zapisuje postrehy z vyučovania.  
 Vďaka doterajšej dlhoročnej skúsenosti s pôsobením asistentov 
učiteľa na Katolíckej spojenej škole očakávame, že ich intenzívnejšie 
pôsobenie vo vyučovaní žiakov so zdravotným znevýhodnením pomô-
že týmto žiakom vo viacerých oblastiach. S podporou asistenta učiteľa 
sú žiaci viac motivovaní, lebo im je zo strany asistenta venovaná dosta-
točná pozornosť, napredujú v získavaní poznatkov, sú komunikatívni, 
majú snahu aktívne sa zapájať do vyučovania a majú chuť chodiť do 
školy.

Mgr. Jana Langová, školský špeciálny pedagóg KSŠ

 Kaplnka na Katolíckej spojenej škole je k dispozícii už nejaký ten 
rok. Počas rokov prešla viacerými úpravami. Nachádza sa na prízemí 
budovy ročníkov 5. až 9. Je vytvorená z dvoch tried a moderne zaria-
dená. 
 Počas letných prázdnin sa tak na kaplnke, ako aj v iných triedach, 
vymenili okná a mierne sa zmenil aj jej interiér. Hlavnú stenu zdobia 
obrazy sv. Jána Pavla II. a sv. Matky Terezy z Kalkaty. Najnovšie pribu-
dla nová krížová cesta, obraz sv. Jána M. Vianneyho, bl. Zdenky Schel-
lingovej a bl. Titusa Zemana. Všetky tieto diela nakreslili talentom ob-
darené deti z našej školy. Svätú omšu mávame vždy v stredu ráno – eš-
te pred vyučovaním. Každý týždeň má službu iná trieda, ktorá sa stará  
o priebeh celej sv. omše – od miništrovania, čítaní až po prinesenie 
obetných darov. Bohoslužbu spevom sprevádza zbor Spievajme Páno-
vi, ktorý pozostáva z detí vyšších ročníkov. Prvú hodinu hravo stíhajú 
žiaci aj učitelia, nemusí sa teda nikto báť, že by deti prichádzali o nové 
vedomosti. 
 Donedávna bolo zvykom, že po sv. omši sa obetné dary rozdávali 
účastníkom omše. A tak sa na vyučovanie odchádzalo s nejakou maš-
krtou v ruke. Pán kaplán Michal Melišík mal však výborný nápad, aby sa 
obetné dary posunuli ľuďom, ktorí sú v núdzi. Deti teda začali nosiť ako 
obetné dary čaje, sirupy, cestoviny či iné trvanlivé potraviny, ktoré kon-
čia u tých, ktorí ich potrebujú viac, ako my šťastnejší. Zdá sa to ako vý-
borný nápad, pretože deti učíme nielen novým vedomostiam, ale aj 
všímavosti voči potrebám druhých či schopnosti podeliť sa s ostatnými. 
Ak by niekto chcel zažiť sv. omšu u nás, je srdečne vítaný.

KSŠ Rajec
2x snímka: archív KSŠ

 Fašiangy sú časom hojnosti, radosti a zábavy. Sú časom, ktorý si 
ľudia užívajú pred nastávajúcim pôstom. Ani deti, rodičia a učitelia cir-
kevnej školy nie sú výnimkou. Tento rok sme sa zabávali tesne pred 
koncom fašiangového obdobia. V priestoroch telocvične sa stretli mas-
ky na detskom karnevale. Skrývali sa pod nimi predovšetkým deti z roč-
níkov 1. až 4. Rodičia s údivom hľadeli na tance, ktoré si deti nacvičili 
pod vedením pani H. Liškovej. Išlo o 8 tancov, ktoré sa dajú tancovať     
v celých skupinách a ktoré veľmi dobre rozprúdili zábavu. Keď so zá-
bavou skončili menšie deti, prišla na rad diskotéka pre tých väčších. 
Zábava trvala až do večera. Deti neboli hladné ani smädné – pani 
kuchárky napiekli vynikajúce nutelové buchty, po ktorých sa len tak 
zaprášilo, a navarili čaj – veď pitný režim (a pri tancovaní zvlášť) treba 
dodržiavať.
 Na druhý deň, v sobotu, si prišli na svoje aj dospelí. V Kultúrnom 
dome v Rajci sa už tradične konal náš školský ples. Do tanca hral DJ 
Miňo, prestávky boli vyplnené bohatým kultúrnym programom, ktorý si 
pripravili naše deti či absolventi školy, súťažou o najlepšie zaspievanú 
pieseň, či bohatou tombolou. Takmer 140 ľudí sa výborne zabávalo až 

do rána. Dobrý pocit z plesu umocňuje ešte aj fakt, že výťažok z neho 
bude použitý pre potreby detí z cirkevnej školy. 
 Ďakujem všetkým, ktorí zábavu pre deti aj dospelých prichystali a 
zorganizovali. Už sa tešíme na ďalší rok.

KSŠ Rajec

FAŠIANGUJEME

Snímka: archív KSŠ

VYTVÁRANIE INKLUZÍVNEHO PROSTREDIA 
V KSŠ PROSTREDNÍCTVOM ASISTENTOV UČITEĽA

VYNOVENÁ KAPLNKA 
KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY
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 Človek by si myslel, že jedinou starosťou 
tínedžerov je, aby čím skôr zazvonilo na ko-
niec poslednej hodiny a oni mohli utekať do-
mov k svojim počítačom a smartfónom. Preto 
sme zostali veľmi prekvapení, keď sme boli zo 
strany žiakov doslova bombardovaní otázka-
mi, kedy si zopakujeme noc v škole. A po ta-
kých „útokoch“ bolo ťažké nevyhovieť im.
 Krátko pred polročnými prázdninami, po 
ťažších posledných dňoch prvého polroka, ke-
dy všetci bojovali o dobré známky, sme sa roz-
hodli zostať v škole aj v noci. Skúsenosti z pr-
vého ročníka už boli, preto organizácia nebola 
taká náročná. Deti sa začali schádzať okolo 
piatej poobede. Každý nabalený s ruksakom, 
spacákom či vankúšikom. Triedy sa postupne 
premieňali na provizórne nocľahárne. Mohlo 
by sa zdať, že prežiť celú noc v škole bude tr-
vať celú večnosť, ale čas bežal rýchlo aj vďaka 
rôznym aktivitám. Keďže nám počasie nepria-

lo a teploty nad nulou nedovoľovali vytvoriť 
vonku klzisko, uspokojili sme sa aj s interiérom 
školy. V triedach sa tancovalo, v telocvični sa 
hrali rôzne loptové hry takmer do svitania, pre-
behol kalčetový aj pingpongový turnaj. Dosť 
času zabrala aj nočná hra, ktorú si pripravili 
oktávani a počas ktorej jednot-
livé družstvá plnili rôzne vedo-
mostné, logické či len zábavné 
úlohy v priestoroch celej budovy 
školy. Neskoro večer sa kaplnka 
zaplnila do posledného mies-
tečka na takmer polnočnú sv. 
omšu, ktorú nám odslúžil pán 
kaplán Michal Melišík. A komu 
sa potom nechcelo už nič, ležal 
v triede na nafukovačkách a 
rozprával sa s kamarátmi, spo-
lužiakmi, učiteľmi. Postarali 
sme sa aj o občerstvenie a pitný 
režim, ale deti si veľmi rady dali 
priviezť pizzu priamo do školy. 
Nevravím, že sme sa vyspali do 

ružova, nevravím, že sme na druhý deň neboli 
všetci unavení, ale za tie spoločne strávené 
chvíle, nové zážitky a prehĺbené kamarátstva 
to určite stálo. A tak sa zdá, že na budúci rok sa 
zasa jednu noc poriadne nevyspíme.

KSŠ Rajec 

 V rámci športového klubu sme sa vo februári zúčastnili viacerých 
súťaží. Aj halová atletika už začala súťaže žiactva a dorastu, ale zveren-
ci trénera Ľuboša Cesneka uprednostnili ešte bežecké lyžovanie a 
biatlon.

 Sára a Sofia Kalinové mali 
cez jarné prázdniny sústre-
denie vo Veľkých Karloviciach, 
kde sa zároveň zúčastnili pre-
tekov v bežeckom lyžovaní. 
Sofia v kategórii roč. 2006-
2007 pretekala na 1,4 km trati 
klasickou technikou a obsadila 
14. miesto. Sára vo svojej ka-
tegórii, roč. 2004-2005, na 2,1 
km dlhej trati obsadila 5. mies-
to.

 Zdenko Koleda 11. februá-
ra na Zimnom kritériu v Žiline 
obsadil 2. miesto.
 Majstrovstvá SR v biat-
lone Osrblie: v kategórii 11-12 
ročných žiakov Jurko Mihalec 
v šprinte na majstrovstvách 

Slovenska v biatlone minul z 10 výstrelov len tri a dosiahol 13. miesto.  
 Wiessman pohár Osrblie 17. a 18. februára: o týždeň opäť v šprin-
te dosiahol 19. miesto s identickou streľbou, ale s veľkou smolou na 
strelnici, kde sa mu do zbrane zasekla palica a museli prísť až dvaja roz-
hodcovia, aby mu ju pomohli 
vyslobodiť a on mohol ďalej 
pokračovať v závode. Hneď 
na druhý deň sa konali prete-
ky obratnosti v biatlone, kde 
trafil všetky terče okrem jed-
ného a dosiahol 12. miesto.
 Damián Cesnek na Zim-
nej gymnaziáde vo francúz-
skom Grenobli: v kategórii 
kadetov reprezentoval Da-
mián Cesnek slovenský biat-
lon za Gymnázium na Javo-
rovej ul., kde bol vlajkonosi-
čom Slovenska. V samotnom 
preteku biatlonu bol po prvej 
čistej položke priebežne tretí, 
ale po druhej musel absolvovať štyri trestné okruhy, po ktorých dobehol 
sedemnásty. Damiána streľba morila aj pri reprezentačnom štarte         

v českom Letohrade, kde z desiatich výstrelov trafil len dva. Veríme 
však, že aj Nasťa Kuzminová vliala nádej do mladých biatlonistov svo-
jím úspechom na Zimnej olympiáde a prenesie sa to aj do nášho klubu a 
streľby si naši chlapci a dievčatá určite vylepšia do ďalšej olympiády. ☺ 

 Sústredenie na Štrbskom plese: náš klub má každoročné počas 
jarných prázdnin sústredenie na Štrbskom plese. Aj teraz sme si mohli 
vychutnať krásne počasie, vylepšiť si štýl bežkovania pod dohľadom 
trénerov od tých najmenších až po veteránov. Pod vedením p. Cesneka 
a jeho asistentky Jenifer, ktorí sa starali o najmenších, si deti vyskúšali 
bežky, šprinty a absolvovali aj malú súťaž. Pravidelne každé ráno a 
poobedie sme všetci nastúpili do areálu a príprava začala. Tú najväčšiu 
radosť mal Filipko Demeter pretože bežkoval s dievčatami svojej kate-
górie a energie mali všetci na rozdávanie. My sme sa len tešili, že opäť 
máme pokračovateľov v športe, ktorým nevadí zima, vietor či malé pády 
do snehu. Takže nové bežecké, či biatlonové nádeje nám stále rastú.
 V rámci sústredenia bol na Štrbskom plese aj pretek Štrbské bež-
ky, ktorého sa pravidelne zúčastňujú aj bratia Timkovci zo skupiny      
No Name. Lukáš Harant na 5 km trati a nových bežkách prišiel desiaty       
v kategórii a Janka Koledová získala 1. miesto v kategórii na 5 km trati. 
Celkovo štartovalo 100 bežkárov z rôznych kútov Slovenska.
 Na konci sústredenia bol Slovenský pohár v bežeckom lyžovaní 
v Látkach-Mlákach odkiaľ si Janka Koledová opäť odniesla prvenstvo 
z 5 km trate.
 Na Zimnom triatlone na Štrbskom plese (24. februára) obsadil 
Zdenko Koleda 2. miesto vo svojej kategórii a absolútne skončil šiesty.

- škp - 
3x snímka: archív ŠKP

NOC V ŠKOLE

ÚSPECHY ŠPORTOVÉHO KLUBU POLÍCIE V BIATLONE AJ NA BEŽKÁCH
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SÚSTREDENIE NA ŠTRBSKOM PLESE
ČÍSLO 56 – SOFIA KALINOVÁ

JURAJ MIHALEC
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 Obdobie nástupu dieťaťa do školy patrí 
medzi najvýznamnejšie udalosti v živote 
dieťaťa. Téma školskej zrelosti a školskej spô-
sobilosti aktuálne rezonuje práve v tomto ob-
dobí. Dieťaťu sa nielen mení zabehaný životný 
štýl, ale aj denný režim. Opúšťa svet hier a 
každodennú bezstarostnosť. Na úspešné a 
bezproblémové zvládnutie nárokov v škole a 
súčasne novej roly žiaka, musí dieťa spĺňať 
isté predpoklady. Požiadaviek, ktoré sa na deti 
už v 1. ročníku základnej školy kladú, nie je 
málo a ich zvládanie skutočne nepatrí medzi 
najľahšie úlohy. Problémy, zlyhanie, nízke se-
bavedomie hneď na začiatku školskej do-
chádzky môže dieťa vážne ohroziť, preto je 
potrebné, aby dieťa vstupovalo do školy zrelé 
a pripravené zvládať požiadavky, ktoré život    
v škole prináša.

Čo to znamená, že je dieťa „zrelé“?

 Školská zrelosť je dosiahnutie takého 
stupňa vývinu (telesného, rozumového, emo-
cionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje die-
ťaťu úspešne si osvojovať školské vedomosti 
a zručnosti. Znamená takú zrelosť centrálnej 
nervovej sústavy (CNS), ktorá predstavuje 
odolnosť voči záťaži, schopnosť sústrediť sa a 
emocionálnu stabilitu. Medzi kritéria školskej 
zrelosti patrí:
- vek – veková hranica pre vstup do školy je 

dovŕšenie 6 rokov do 1. septembra,
- telesná a mentálna spôsobilosť,
- realistickejšie chápanie sveta,
- tzv. „filipínska miera“: dieťa si dočiahne pra-

vou rukou cez hlavu na ľavý ušný lalôčik,
- emocionálna a sociálna zrelosť – dieťa sa do-

káže odlúčiť od matky, rešpektovať autoritu, 
na nové prostredie si zvyká bez väčších ťaž-

kostí, väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, 
nestráni sa ich, nie je medzi nimi bojazlivé    
a plačlivé, nie je agresívne,

- reč – nemala by byť výrazne narušená,         
v rámci normy je možná mierna dyslália 
(napr. rotacizmus), dieťa by však malo 
správne vyslovovať jednotlivé 
hlásky (artikulačná neobrat-
nosť by mala byť korigovaná 
ešte pred vstupom do školy), 
školsky zrelé dieťa dokáže vo 
vetách bez agramatizmov vy-
povedať svoje zážitky,

- sluchové vnímanie a fonologic-
ké uvedomovanie – je jeden zo 
základných predpokladov ve-
dúcich k rýchlemu a úspešné-
mu zvládnutiu čítania, poznať 
prvé, posledné písmeno v slo-
ve, syntéza a analýza slov, rozklad slova na 
hlásky, skladanie slov z hlások,

- rozvoj matematických schopností – predškol-
ské dieťa sa učí posúdiť atribúty spojené      
s dĺžkou, veľkosťou, hrúbkou, poradím,

- grafomotorika a lateralita – dieťa je schopné 
obkresliť jednoduchú predlohu, vie nakresliť 
postavu so všetkými základnými znakmi, pri 
prekreslení preferuje jednu ruku.

 Okrem pojmu školská zrelosť, sa používa 
aj pojem školská pripravenosť. V podstate 
ide o kompetencie v oblasti poznávacej, emo-
cionálno-sociálnej, pracovnej a telesnej, ktoré 
dieťa nadobúda učením a sociálnymi skúse-
nosťami. Pripravenosť dieťaťa na školu vyja-
drujú viaceré ukazovatele:
- činnosť a hra – dieťa dokáže odlíšiť hru od 

povinností, vydrží pri hre alebo inej činnosti 
15-20 minút, zadanú úlohu sa snaží dokon-
čiť, neodbieha od činnosti,

- motorika a grafomotorika – motorická obrat-
nosť, ovládanie ceruzky, správny úchop,

-  pravo-ľavá, priestorová a časová orientácia,
- sociabilita – schopnosť nadviazať sociálny 

kontakt, dieťa je schopné začleniť sa do 
kolektívu a spolupracovať s inými deťmi a 
učiteľom, schopnosť spolupracovať a nájsť 
pritom rovnováhu medzi vlastnými potreba-
mi a potrebami ostatných,

- zvládnutie prvkov sebaobsluhy – obliekanie, 
obúvanie, osobná hygiena, stolovanie,

- emocionalita – schopnosť ovládať svoje city, 
vyjadriť ich, rešpektuje pravidlá a autoritu 
učiteľa, dieťa rozlišuje vhodné a nevhodné 
správanie, teší sa do školy, má záujem         
o poznávacie aktivity, nové činnosti,

- správanie sa – samostatnosť, aktivita, dis-
ciplinovanosť, prispôsobivosť. 

 V prípade, že dieťa tieto po-
žiadavky nespĺňa, je vhodné 
zvážiť odklad povinnej školskej 
dochádzky. Nezrelé dieťa nedo-
káže vďaka svojim nedostatoč-
ne rozvinutým schopnostiam 
zvládať nároky školy. Prejavy 
ako: oneskorený vývin reči, cito-
vá labilita, hravosť, nadmerná 
pohyblivosť, rýchla únava pozor-
nosti, zábudlivosť, neschopnosť 

vyčleniť podstatné zo získaných informácií, 
znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyru-
šovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmie-
tanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, 
strach zo školy, priveľa námahy na učenie, 
ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu atď., indi-
kujú na neschopnosť zvládať požiadavky 
školy.
 Posúdenie školskej zrelosti vykonáva 
odborník (napr. psychológ), ktorý na základe 
psychologického vyšetrenia poskytne rodičom 
odporúčanie, či je dieťa vhodné zaškoliť alebo 
odporučí odklad školskej dochádzky. Rozhod-
nutie, či dieťa nastúpi do školy alebo nie, zos-
táva na rodičovi a je len na ňom, či odporúča-
nia odborníka príjme alebo nie. Ak sa rozhod-
ne o odklad, musí oň požiadať písomne, pri-
čom priloží záver z odborného vyšetrenia, 
potvrdenie od lekára. Rozhodnutie o odklade 
vydáva riaditeľstvo školy, na ktorú bolo dieťa 
zapísané.

 Každé dieťa je jedinečné – v niečom vyni-
ká, v niektorých oblastiach naopak potrebuje 
ešte pomoc, či získať zručnosť. V prípade 
akýchkoľvek otázok sa na nás pokojne môže-
te obrátiť. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Centrum v Rajci: scspprajec@gmail.com,
 tel. č.: 0908 145 622.

S pozdravom tím SCŠPP, Rajec 
1x snímka: autor

 Šiesty februárový deň sa Materská škola na Mud-
rochovej ulici zmenila. Ráno do tried rodičia neprivádzali 
našich známych kamarátov, ale rôzne iné bytosti, ktoré 
poznáme z rozprávok, z ríše zvierat, ale aj z reálneho 
života. Vlk sa rozprával s hasičom, víly skúšali čarovné 
paličky, princezné si porovnávali šaty a nechýbal ani 
pavúk, myška či policajt...

 Z tried sa ozývali detské tanečné piesne, pri ktorých 
deti tancovali, zahrali sa, zasúťažili si. Po zábave dobre 
padol chutný obed. Pani kuchárky nám pripravili tradič-
né fašiangové šišky. Po popoludňajšom oddychu, zába-
va pokračovala až do odchodu detí domov. 

M. Kamenská, MŠ Mudrochova, Rajec
1x snímka: archív MŠ

ČAROVNÝ DEŇ

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ A PRIPRAVENOSŤ DIEŤAŤA NA ŠKOLU

inzercia
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65 rokov
Božena Taranová

Igor Štepo
Bernard Baránek

84 rokov
Anna Pekná

86 rokov
Matilda Veselá

89 rokov
Jozefa Baránková
Jozefa Bakošová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

Narodili sa
Laura Smutná – október
Marko Židek – október

Peter Smieško – október
Kristína Linetová – október

Lucas John Grech – október
Nina Elogová – november
Július Mihalec – november

Oliver Tran – november
Sára Harenčáková – december

Laura Koledová – február

Zosobášili sa v Rajci

Lenka Čapková a Kamil Klimko – 10.2.2018

Opustili nás
Jozefa Pekarová 1931 – 4.2.2018
Jozef Podolan 1943 – 5.2.2018

Mária Špániková 1924 – 19.2.2018
Ing. Hana Novanská 1933 – 27.2.2018

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – marec 2018

SPOMIENKA
Čas plynie ako tichej rieky prúd,

kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť.

Dňa 14.3.2018 sme si pripomenuli
3. výročie, čo nás navždy opustila naša 
drahá mama, sestra, babka, priateľka

Anna JANUROVÁ, rod. Ďurišová z Rajca.

S láskou spomínajú dcéry s rodinami.
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 Klub dôchodcov, denné centrum, v rámci svojej činnosti pokračoval 
vo fašiangových tradíciách, a tak pred ukončením fašiangov uskutočnil 
7. februára spoločné posedenie svojich členov. Seniori sa schádzali do 
pekne vyzdobených priestorov klubu. 

 Po úvodnom privítaní predsedníčkou p. Jandušíkovou, ktorá zhod-
notila posledné stretnutie a oboznámila seniorov o pripravovaných ak-
ciách, nasledovalo dobré občerstvenie a začala vyhrávať hudobná sku-
pina Kvanto. Seniori sa veľmi dobre bavili. V ďalšom priebehu prišla 
medzi nich skupina masiek, ktoré vystrájali a v tanci vykrútili seniorov,   
a tak vytvorili fašiangovú náladu. Hudobná skupina zahrala i niekoľko 
moderných skladieb a bola radosť pozerať ako seniori zvládli i tieto tan-
ce. Veselá a dobrá nálada trvala do večerných hodín, kedy sa spokojní 
seniori rozchádzali do svojich domov.

Š. Pecho, klub dôchodcov, d.c.

 Každoročne sa na začiatku roka stretávame, aby sme spoločne 
zhodnotili činnosť minulého roka. Predsedníčka prečítala správu, v kto-
rej podrobne po mesiacoch zhodnotila akcie, ktoré sme uskutočnili.      
V priebehu roka sa mesačne stretávame a tému zasadania prispôsobu-
jeme podľa jednotlivých mesiacoch. Napr. vítanie nového roka, fašian-
gové posedenie, MDŽ, oslava Dňa matiek, družobné stretnutia s pria-
teľmi z Poľska, stretnutie v prírode – varenie guľášu, grilovačka, oslava 
Októbra – mesiac úcty k starším, mikulášsku nádielku a ukončenie 
roka. Okrem toho sa zúčastňujeme na akciách organizovaných Mest-
ským úradom Rajec, ako aj okresnou organizáciou JDS Žilina, ako 
napr. športové hry v Žiline, adventné posedenie a ples dôchodcov. Na 
výročnej schôdzi sa uskutočnili aj voľby do nového výboru. Členovia 
starého výboru si vykonávali svoju prácu zodpovedne a s plným nasa-
dením, za čo im patrí srdečná vďaka. Za predsedníčku bola opätovne 
zvolená p. Rozália Mikolková. Veríme, že novozvolený výbor bude pra-
covať s rovnakým elánom a prispeje k plneniu úloh, ktoré sme si stano-
vili pre tento rok. 

R. Mikolková, predsedníčka Jednoty dôchodcov Rajec

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE

JEDNOTA DÔCHODCOV BILANCOVALA

Snímka: P. Rýpal

Snímka: P. Rýpal
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