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PRIPRAVUJÚ SA ĎALŠIE CYKLOTRASY
V RAJECKEJ DOLINE
Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom,
investičnými akciami, či na témy, ktoré sa prerokúvajú
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky
položila Zuzana Ščasná.
Na začiatku apríla sa uskutočnilo
stretnutie vlastníkov nebytových
priestorov v budove polikliniky.
Ako dopadlo stretnutie?
Čo sa polikliniky týka, kvôli
pandemickej situácii z ostatných
niekoľko mesiacov sme sa nemohli
stretnúť s ostatnými vlastníkmi
priestorov v budove polikliniky, to
však neznamená, že sa v tejto veci
nekonalo. Začiatkom apríla som
zvolal do zasadačky MsÚ všetkých
vlastníkov priestorov a ambulancií,
kde sme už finálne schválili formu,
akou sa budú budovy spravovať,
a teda založenie dvoch občianskych
združení, za každú budovu zvlášť,
a každé združenie uzatvorí zmluvu
o výkone správy s Obvodným stavebným bytovým družstvom Žilina,
ktorého pán predseda sa tiež zúčastnil stretnutia. Prerokovali sme
pripravený a predbežne odkomunikovaný návrh stanov, určili prípravné výbory atď., jednoducho všetku
potrebnú dokumentáciu. Ako už
som v niektorých predošlých číslach Rajčana písal, správa objektu

Zľava: Peter Dobeš, Peter Slyško, Milan Lipka.

polikliniky prostredníctvom OSBD
nám zabezpečí najmä profesionalitu, o ktorej pri spravovaní
množstva bytových domov v Rajci aj Žiline niet pochýb. Lekári
nebudú musieť riešiť kadejaké
rozúčtovania, poistky, revízie
a poruchy a budú sa môcť venovať
svojej profesii a spoločne môžeme
začať riešiť prípravu rekonštrukcie
z fondov EÚ.
Chcem aj touto cestou lekárom poďakovať za konštruktívny,
a niektorým za naozaj veľmi aktívny
prístup, pretože aj vďaka nemu
sanujeme roky odsúvaný problém, kvôli ktorému vzťahy medzi
vlastníkmi prerástli do súdnych
sporov a v konečnom dôsledku do
katastrofálneho stavu, v ktorom sa
poliklinika nachádza.
Prevádzka zberného dvora
Združenia obcí Rajecká dolina sa
zapojila do novej metódy energetického zhodnocovania vytriedeného odpadu. Môžete nám o tom
povedať viac?

Áno, združeniu sa podarilo zazmluvniť vývoz časti odpadu, ktorý
by predtým končil na skládke, na
alternatívne palivo. Možno málo
ľudí vie, čo sa deje s odpadom,
ktorý triedia do farebných kontajnerov, a že tento triedený odpad
smeruje do prevádzky Združenia
obcí Rajecká dolina (združuje obce
od Višňového po Čičmany), ktorý
pre mesto Rajec slúži aj ako zberný
dvor. Tu pracovníci združenia
jednotlivé komodity vytriedia na
triediacej linke na časť, ktorá bude
ekologicky zhodnotená a nejakým
spôsobom bude jej životná púť
pokračovať v kolobehu recyklácie,
a na časť, ktorá sa nedá ďalej spracovať z viacerých dôvodov. A zrovna tento nemalý podiel toho, čo
doma vytriedime, ale po dotriedení
na triediacej linke ho nie je možné
ďalej zhodnotiť, končil na skládke.
Tomu je však, našťastie, koniec.
Koncom marca odišlo z prevádzky Združenia obcí Rajecká
dolina na energetické zhodnotenie
prvých 12,1 ton odpadu, ktorý
bol donedávna umiestňovaný na
skládke. Toto umožnil nový spôsob
financovania zo strany organizácie
zodpovednosti výrobcov (OZV)
a štátu, ktorý zohľadňuje už aj
túto položku. Kým predtým by
bol odpad umiestnený na skládke
a zaplatili by sme zaň 64 €/t, bez
možnosti potvrdenia o zhodnotení
a následnom vrátení finančných
prostriedkov, tak po novom zaplatíme síce 120 €/t, ale dostaneme
potvrdenie o zhodnotení tohto
odpadu a finančné prostriedky sú
do systému vrátené zo strany OZV,
ktorou je spoločnosť NATUR-PACK,
s ktorou spolupracujeme už od r.
2015.

www. raj e c . s k

3

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

Rajčan

VÝMENA NA POSTE HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Ing. Bibiana Sekáčová na vlastnú žiadosť dňom 30. 4. 2021 skončila vo funkcii hlavnej
kontrolórky mesta. V súvislosti s touto situáciou sme sa jej spýtali na dôvod jej
rozhodnutia aj na to, ako hodnotí svoje viac ako 12-ročné pôsobenie v tejto funkcii.
„Za mojím rozhodnutím ukončiť pôsobenie vo funkcii hlavnej
kontrolórky mesta netreba hľadať
žiadne iné dôvody, ale zobrať na
vedomie fakt, že mi bolo dopriate
dožiť sa dôchodkového veku. Po
38-ročnom pracovnom pôsobení,
z čoho bolo 34 rokov práce vo
verejnej správe, odchádzam na
starobný dôchodok. Verím, že som
počas môjho pôsobenia vo funkcii
hlavnej kontrolórky mesta Rajec,
v ktorej som pôsobila od roku
2008, svojou odbornou činnosťou
a skúsenosťami bola prínosom
pre poslancov mestského zastupiteľstva, primátorov mesta, mestský úrad a vedúcie organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rajec. Aj touto cestou by som
rada vyjadrila úprimné ďakujem
za spoločne prežité roky všetkým,
s ktorými som počas môjho pôsobenia vo funkcii hlavnej kontrolórky
mesta pracovala. Všetkým vám do
ďalších rokov prajem dobré zdravie, veľa osobných a pracovných

Benefitom okrem toho finančného je to, že nezaťažujeme skládku
a stali sme sa súčasťou výrobného
systému paliva pre cementárne.
Plánuje mesto aj ďalšie zmeny
v odpadovom hospodárstve?
Tento rok plánujeme viaceré
zásadné opatrenia na optimalizáciu
odpadového hospodárstva v meste
Rajec, postupne o nich budem
informovať, teraz len naznačím, že
určite zmeníme zber komunálneho
odpadu z rodinných domov do
110 l nádob, ktoré bude mať každý
doma. Ďalej už od začiatku tohto
roka zbierame plasty, tetrapakové
obaly a plechovky spoločne, obyvatelia rodinných domov s týmto
nemusia chodiť do kontajnerov,
farebné nádoby však musíme ešte
preznačiť na tento spôsob aj na
sídliskách, aby ľudia vedeli, že do
žltých a hnedých nádob sa zbierajú
tieto komodity spoločne.
Čo však bude najpodstatnejšia
zmena, tiež už v tomto roku budeme zavádzať elektronickú evidenciu odpadov, ktorá nám prinesie

Ing. Bibiana Sekáčová (vľavo)

úspechov,“ vysvetlila Ing. Bibiana
Sekáčová.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva konaného dňa 15. apríla
2021 bola tajnou voľbou zvolená

za novú kontrolórku mesta Mgr.
Jarmila Šutá, bytom Kysucký
Lieskovec, ktorá do svojej funkcie
nastúpila 1. mája 2021. MsÚ Rajec
Snímka: archív MsÚ

spravodlivé poplatky, vyššiu mieru
separovania, menej skládkovaného
odpadu atď.
Cieľom je zvýšiť celkovú mieru
triedenia, vďaka ktorému nebudeme nútení tak výrazne zvyšovať
poplatky, ako to bolo v tomto roku.
Vďaka tomuto systému budeme
môcť pripraviť motivačný systém,
ktorý odmení domácnosti. Pretože
cieľom je, aby ste vedeli, že zodpovedný prístup k odpadu sa oplatí.

z Rajca do Rajeckých Teplíc, ako
pokračovanie aktuálne pripravovanej prvej etapy tzv. Rajeckej
cyklomagistrály, ktorá je zatiaľ
pripravovaná pre úsek Žilina – Rajecké Teplice. Aj v tejto súvislosti
sme v apríli s predsedom OOCR
Rajecká dolina p. Petrom Slyškom
vyvolali stretnutie s poslancom
NR SR a podpredsedom ŽSK p.
Petrom Dobešom, aby sme tieto
zámery odprezentovali, resp.
požiadali o súčinnosť aj Žilinský
samosprávny kraj. Pán vicežupan
vo viacerých otázkach prisľúbil
pomoc, pretože s majetkoprávnym
vysporiadaním pozemkov a najmä
so Slovenským pozemkovým fondom je to na dlhé časové obdobie
a my času príliš nemáme. Fondy
a dotácie na cykloinfraštruktúru sú
tu teraz a musíme spraviť všetko
pre to, aby sme túto šancu využili.
Viac o pripravovaných trasách,
ako aj o trase Rajeckou dolinou na
dvoch kolesách budeme informovať v júni, kedy by sme ju chceli
slávnostne otvoriť, ak to, samozrejme, pandemické opatrenia dovolia.

V minulom roku pribudli nové
cyklotrasy v okolí nášho mesta.
Plánuje sa pokračovať v budovaní
ďalších cyklotrás?
Intenzívne v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného
ruchu Rajecká dolina pracujeme na
príprave ďalších cyklotrás v Rajeckej doline. Ide najmä o vyznačenie
na existujúcich poľných a lesných
cestách, rozšírenie turistických
chodníkov a spracovanie mapových podkladov. Súbežne je však
naším zámerom aj vybudovanie
poriadneho, náležité parametre spĺňajúceho cyklochodníka

Rajčan

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

4

MÁJ / 2021

Z MARCOVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 25. marca 2021
sa uskutočnilo ďalšie
riadne zasadnutie
poslancov Mestského
zastupiteľstva v Rajci.
EKONOMIKA MESTA

Poslancom boli predložené
výsledky hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Rajec za
rok 2020, ako aj účtovná závierka
a výročná správa Domova vďaky
k 31. 12. 2020. Jednotlivé rozpočtové organizácie mesta hospodárili v roku 2020 nasledovne:
● Základná škola, ul. Lipová,
Rajec – výsledok hospodárenia
0,00 €.
● Základná umelecká škola
Rajec – výsledok hospodárenia
vo výške 62,07 €.
● Domov vďaky ukončil rok
2021 s kladným hospodárskym
výsledkom vo výške 10,08 €.
Poslanci výsledky hospodárenia týchto organizácií jednomyseľne zobrali na vedomie.
Ďalej mestské zastupiteľstvo
prerokovalo záverečné správy
a záverečný účet mesta Rajec za
rok 2020. Odborné stanovisko
k záverečnému účtu poslancom
predložila aj hlavná kontrolórka
mesta Ing. Bibiana Sekáčová.
Zostatok prostriedkov mesta po
zapojení finančných operácií bol
k 31. 12. 2020 vo výške 347 571,16
€. Poslanci jednomyseľne zobrali na vedomie správu ústrednej
inventarizačnej komisie, správu
o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec za
rok 2020 a poznámky k účtovnej
závierke k 31. 12. 2020. Správu
nezávislého audítora, ktorá bola
poslancom predložená, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta
k návrhu záverečného účtu mesta
Rajec a výsledok hospodárenia
mesta Rajec za rok 2020 zobralo
na vedomie 8 poslancov, hlasovania sa zdržala Ing. Žideková.
Vedenie mesta navrhlo použiť
finančné prostriedky vo výške
347 571,16 € nasledovne:
Použitie zdrojov z finančných
operácií vo výške 178 812,00 € na
transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov
mesta Rajec.
Použitie výsledku rozpočtového

hospodárenia vo výške 168 759,16
€ na kapitálové výdavky mesta
Rajec.
Za tento návrh hlasovalo 8
poslancov, Ing. Žideková sa hlasovania zdržala.
Následne sa poslanci zaoberali návrhom zmeny rozpočtu
a programového rozpočtu mesta
Rajec na rok 2021 a odborným
stanoviskom hlavnej kontrolórky
k tomuto návrhu zmeny rozpočtu.
Primátor mesta podrobne poslancov informoval o prácach na
klientskom centre, ako aj o prácach na rekonštrukcii chodníkov
a iných aktivitách mesta. Za zmenu rozpočtu hlasovalo 8 poslancov, Ing. Žideková hlasovala proti
prijatiu zmeny rozpočtu.
Poslancom bol predložený nový
návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec,
nakoľko bol novelizovaný zákon
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a taktiež z dôvodu zámeru mesta
Rajec zriadiť Technické služby
mesta Rajec, s.r.o. Za ich schválenie hlasovalo 8 poslancov, Ing.
Žideková sa hlasovania zdržala.

ZALOŽENIE MESTSKÉHO
PODNIKU TECHNICKÉ
SLUŽBY MESTA RAJEC,
S. R. O.

Založenie mestského podniku
Technické služby mesta Rajec, s. r.
o., predniesol poslancom Ing. Ján
Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ.
Dňa 28. 9. 2020 bolo uznesením

MZ v Rajci prijaté odporúčanie
pokračovať v príprave založenia
spoločnosti pod obchodným
menom Technické služby mesta
Rajec, s.r.o. Obsah predkladanej zakladateľskej listiny vyplýva
z ustanovení Zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka a Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.
Za založenie spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s.r.o.
ako aj za menovanie Ing. Petra
Kardoša do funkcie prvého konateľa tejto spoločnosti hlasovalo
8 poslancov (Mgr. Hanus, Mgr.
Šupka, Ing. Pekara, p. Pekara, p.
Kavec, p. Kardoš, JUDr. Gelatka
a PaedDr. Mihalec), hlasovania sa
zdržala Ing. Žideková.

KONTROLNÁ
ČINNOSŤ HLAVNÉHO
KONTROLÓRA MESTA

Prehľad plnenia uznesení
schválených MZ Rajec, predniesla
poslancom hlavná kontrolórka
mesta Ing. Bibiana Sekáčová. Tento prehľad poslanci jednomyseľne
zobrali na vedomie.
Následne hlavná kontrolórka
mesta predniesla správu o výsledku uskutočnených kontrol
za obdobie od 3. 12. 2020 do
25. 3. 2021. Túto správu taktiež
poslanci jednomyseľne zobrali na
vedomie.

ODPREDAJ POZEMKU
NA UL. NÁDRAŽNEJ

Uznesením MZ č. 108/2020,

www. raj e c . s k

schváleným dňa 3. decembra
2020, bola schválená prebytočnosť majetku, zámer predaja
pozemku v majetku mesta, k. ú.
Rajec, KNC parcely č. 1393/3,
druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 19 m2, v časti, ktorá bude zameraná geometrickým
plánom, za kúpnu cenu 20,00
Eur/m2 do vlastníctva Patrika
Pastoreka. Ďalej bolo uložené,
aby žiadateľ na svoje náklady zabezpečil vyhotovenie GP a mesto
zabezpečilo zverejnenie zámeru
predaja pozemku. P. Pastorek doručil geometrický plán, následne
bol spracovaný zámer prevodu
majetku mesta, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli, webovom sídle mesta a ústrednom
portáli verejnej správy. Poslanci
jednomyseľne schválili odpredaj
uvedenej parcely do vlastníctva
Patrika Pastoreka.

PRENECHANIE
NEBYTOVÉHO PRIESTORU
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V KULTÚRNOM DOME
DO NÁJMU

Uznesením MZ č. 110/2020,
prijatým dňa 3. decembra 2020,
bola schválená prebytočnosť
majetku, prenechanie nebytového priestoru do nájmu ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Uznesením MZ č. 3/2021, prijatým dňa 25. februára 2021, bola
schválená prebytočnosť majetku,
prenechanie nebytového priestoru – kuchyňa a jedáleň s príslušenstvom a ďalej hnuteľných
vecí – technologických zariadení,
nachádzajúcich sa v Kultúrnom
dome súp. č. 412 na Ul. 1. mája
v Rajci, do nájmu nájomcovi Jozefína Kollárová – RAJKA. Ďalej
bolo schválené, aby žiadateľ
predložil čestné vyhlásenie, že
v čase podania žiadosti nemá
žiadne záväzky voči mestu Rajec
po lehote splatnosti. Po doručení
tohto čestného vyhlásenia bol
spracovaný zámer prenechania
nebytového priestoru – kuchyne

Rajčan

a jedálne s príslušenstvom do
nájmu a tento zámer bol zverejnený v zmysle zákona. Poslanci
jednomyseľne schválili navrhované priestory do nájmu nájomcovi
Jozefína Kollárová – RAJKA.

KÚPA POZEMKOV NA
ROZŠÍRENIE AREÁLU
TSMR, S.R.O.

Primátor informoval poslancov
o katastrálnej mape pozemku,
kde budú umiestnené TSMR,
s.r.o. Navrhol vykúpiť dva pozemky, aby sa areál TSMR, s.r.o.,
rozšíril. Mesto má spracovaný
znalecký posudok a na rozšírenie areálu by mestu pomohlo
odkúpenie troch parciel o rozlohe
spolu cca 268 m2. Za odkúpenie
týchto pozemkov hlasovalo 8
poslancov, hlasovania sa zdržala
Ing. Žideková.
Alena Uríková, ved.
organizačno-administratívneho
odd. MsÚ Rajec
Snímka: archív MsÚ

Z APRÍLOVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA MESTA

Uznesením MZ č. 5/2021 zo dňa
25. 2. 2021 bola odsúhlasená tajná
voľba hlavného kontrolóra mesta,
ktorú riadi volebná komisia. Pred
začiatkom voľby hlavného kontrolóra bolo potrebné túto komisiu
schváliť uznesením, taktiež bolo
potrebné uznesením schváliť zapisovateľa tejto komisie. Za členov
komisie boli zvolení Ing. Pekara,
Mgr. Augustín a Mgr. Šupka, za
zapisovateľku bola schválená Alena Uríková. Následne si členovia
komisie spomedzi seba určili za
predsedu Mgr. Šupku.
Voľba hlavného kontrolóra bola
vyhlásená na deň 15. 4. 2021. Termín odovzdania prihlášok do tejto
voľby bol 31. 3. 2021 do 14.00 h.
Mestské zastupiteľstvo zároveň
splnomocnilo primátora mesta
vymenovať komisiu na posúdenie
splnenia náležitostí doručených
prihlášok jednotlivých kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra mesta. Primátor mesta dňa
29. 3. 2021 vymenoval za členov
tejto komisie Ing. Petra Pekaru,
Mgr. Petra Hanusa a Jána Kavca.
Za zapisovateľku vymenoval Alenu Uríkovú.
Dňa 6. 4. 2021 sa na svojom

Mgr. Jarmila Šutá

prvom zasadnutí zišla komisia na
posúdenie splnenia náležitostí
doručených prihlášok jednotlivých
kandidátov na funkciu hlavného
kontrolóra mesta, ktorá sa oboznámila s obsahom doručených
listín. Do stanoveného termínu – 31. 3. 2021 do 14.00 h boli
predložené prihlášky kandidátov
Ing. Monika Brezániová, Ing. Pavol
Hucík, Michal Janták, Mgr. Lucia
Jurigová, Zuzana Michalíková,
PhDr. Anna Pialová, Mgr. Jarmila
Šutá, Mgr. Ivana Trnková a Ing.
Slávka Zúbková. Jednotliví kandidáti boli pozvaní na rokovanie MZ

v abecednom poradí.
Z 9 kandidátov sa dostavili 7
kandidáti – nedostavili sa Michal
Janták a Zuzana Michalíková. Po
predstavení sa kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra mesta pristúpili poslanci k tajnému
hlasovaniu.
V prvom kole tajného hlasovania
získali kandidáti nasledovný počet
hlasov: Ing. Monika Brezániová – 1
hlas, Mgr. Lucia Jurigová – 2 hlasy,
PhDr. Anna Pialová – 3 hlasy, Mgr.
Jarmila Šutá – 6 hlasov. Nakoľko
ani jeden z kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu všetkých
poslancov, pristúpilo sa k druhému kolu tajnej voľby. Do druhého
kola postúpili dvaja kandidáti
s najväčším počtom hlasov, a to
PhDr. Anna Pialová a Mgr. Jarmila
Šutá. Po druhom kole tajnej voľby
získali kandidáti nasledovný počet
hlasov: PhDr. Anna Pialová – 5 hlasov, Mgr. Jarmila Šutá – 7 hlasov.
Komisia skonštatovala a poslanci
následne prijali uznesenie, že za
hlavného kontrolóra mesta bola
zvolená Mgr. Jarmila Šutá, bytom Kysucký Lieskovec.
Alena Uríková, ved.
organizačno-administratívneho
odd. MsÚ Rajec
Snímka: archív MsÚ
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ČO JE NOVÉ V DOMOVE VĎAKY?

Tesne pred príchodom jari sme aj v Domove vďaky konečne absolvovali prvé očkovanie
proti ochoreniu COVID-19. V polovici apríla nám bola podaná aj druhá očkovacia dávka,
pričom zaočkovaná bola väčšina prijímateľov.

Výnimkou boli len tí, ktorým vakcináciu vzhľadom na prebiehajúce
akútne ochorenie alebo ich celkový
zdravotný stav neodporučil lekár.
Väčšina prijímateľov očkovanie
zvládla iba s miernymi nežiaducimi
účinkami. Zaočkovať sa podarilo aj
prevažnú väčšinu zamestnancov
zariadenia.
Okrem očkovania sa dlhodobo
snažíme v Domove vďaky vylepšovať aj materiálne podmienky. S týmto nám veľmi pomáhajú dobrovoľné
dary či získavanie rôznych grantov.
Koncom februára tohto roka nám
napríklad občianske združenie
Terka darovalo germicídny žiarič,
vďaka ktorému je dezinfekcia zariadenia opäť o niečo jednoduchšia
a efektívnejšia. Priestory zariadenia sú pravidelne prežiarované aj
germicídnym žiaričom, ktorý sme
získali od Nadácie SPP v grantovom programe Pomáhame SPPolu, v projekte Bezpečné miesto.
Z rovnakého projektu nám pribudli
aj tablety, ktoré slúžia na komunikáciu prijímateľov s príbuznými,
aby sa aspoň prostredníctvom nich
mohli vidieť, keďže priamy kontakt kvôli aktuálnej pandemickej
situácii zostáva obmedzený. Nové
technológie v zariadení pomáhajú
navodiť lepšiu psychickú pohodu
prijímateľov. Dlhodobá odlúčenosť
od blízkych osôb sa už prejavuje na zhoršení ich stavu; niektorí
naši prijímatelia sa cítia opustení

Germicídny žiarič

a stávajú sa letargickými a upadajú
do apatie.
Zariadenie sa dlhodobo trápi
aj s nedostatkom pracovných síl.
Najmä na opatrovateľskom úseku je
potrebné suplovať práceneschopných zamestnancov alebo tých, čo
majú nariadenú povinnú karanténu.
Veľmi nám preto pomohlo, keď do
zariadenia prišla vypomôcť dobrovoľníčka Monika, ktorá je študentkou farmácie.
Od mája pripravujeme aj mierne
uvoľnenie. Ak bude pokračovať
pozitívny vývoj a pokles chorých,

Klientka zariadenia s tabletom

budú dovolené návštevy príbuzných. Zatiaľ však len v záhrade
a exteriéri zariadenia. Návštevník
sa zároveň bude musieť preukázať
negatívnym testom na ochorenie
COVID-19; povinné je aj prekrytie
horných dýchacích ciest. V prítomnosti najbližších, ktorá prijímateľom
v posledných mesiacoch tak veľmi
chýbala, určite pookrejú a načerpajú
novú energiu do ďalších, ešte stále
nevyspytateľných dní.
Mgr. Lívia Hodasová, riaditeľka
Domova vďaky
Snímka: archív DV

MESTO RAJEC POMÔŽE S REGISTRÁCIOU NA OČKOVANIE
Mesto Rajec ponúka pomocnú ruku občanom – seniorom,
osamelým seniorom a ľuďom v núdzi, ktorí nemajú prístup
na internet – pri registrácii na očkovanie proti COVID-19.
Termín na očkovanie bude pridelený žiadateľovi až po overení,
že žiadateľ patrí do tejto skupiny.

Zoznam skupín obyvateľov
2. Osoba s vekom najmenej 85
rokov (Pfizer/BionNTech,
Moderna)
3. Osoba s vekom od 70 do 84
rokov (Pfizer/BionNTech, Moderna)

4. Osoba s vekom od 60 do 69
rokov (Pfizer/BionNTech,
Moderna)
5. Osoba s vekom najmenej 55
rokov (AstraZeneca)
6. Osoba s vekom najmenej 50
rokov (AstraZeneca)
7. Osoba s vekom najmenej 45
rokov (AstraZeneca)
8. Osoba s vekom najmenej 40
rokov (AstraZeneca)

Čo si pripraviť k registrácii?
Vo formulári na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/ sú k registrácii na očkovanie potrebné a povinné tieto údaje,
ktoré si, prosíme, vopred pripravte:
- meno a priezvisko
- rodné číslo
- zdravotná poisťovňa
- telefónne číslo (ak je možné,
tak mobil)
- e-mailová adresa (ak máte
k dispozícii)
- adresa: mesto, ulica, číslo domu
Mesto Rajec spracúva osobné
údaje v súlade s platnými právnymi
predpismi.
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Ak sa neviete zaregistrovať,
neváhajte a počas pracovných
dní v čase od 8:00 h do 11:00 h,
v stredu aj od 12:00 h do 15:45
h zavolajte na telefónne číslo
0905 55 00 77. Zamestnankyňa mestského úradu vám rada
pomôže, zaeviduje povinné
údaje, ktoré systém požaduje.
Po registrácii systém vygeneruje
PIN kód, pracovníčka MsÚ ho
oznámi občanovi, taktiež termín
s časovým údajom. O všetkom
vás bude pracovníčka informovať
telefonicky.
Jednou z najdôležitejších vecí
v tejto fáze pandémie je zaočkovať čo najrýchlejšie maximum
starších ľudí, pretože až 90 percent úmrtí na COVID tvoria seniori nad 60 rokov. Cieľom samosprávy je pomôcť ochrániť našich
občanov, odbremeniť nemocnice
a v neposlednom rade urýchliť
registráciu a očkovanie, aby sa čo
najskôr mohli otvárať očkovania
aj pre nižšie vekové skupiny.
Očkovanie je nateraz našou
jedinou nádejou, aby sme sa čím
skôr mohli opäť stretávať, aby
sme sa mohli vrátiť do normálneho života s otvorenými službami,
kultúrnymi podujatiami, letnými
dovolenkami.
Dôležité informácie o vakcínach a očkovaní proti Covidu-19
nájdete aj na: www.slovenskoproticovidu.sk.
Pomôžte nám a dajte vedieť ostatným občanom vo vašom okolí
o tejto možnosti. Pokúsime sa
spoločne nájsť riešenie na každý
problém týkajúci sa očkovania.
Ďakujeme!
Mgr. Edita Ondríková,
referent soc. služieb MsÚ Rajec
Ilustračná snímka:
Designed by Freepik
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Záverečný účet mesta
Rajec za rok 2020
Záverečný účet mesta Rajec za rok 2020, výsledok
hospodárenia a použitie zostatku finančných prostriedkov
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom
zasadnutí dňa 25. 3. 2021.
V mesiaci marec bol vykonaný audit mesta Rajec za rok 2020 zmluvnou audítorkou, ktorá overovala ročnú účtovnú závierku, záverečný
účet mesta Rajec vrátane individuálnych účtovných závierok rozpočtových organizácií a predložila kladné stanovisko nezávislého audítora.

Skutočnosť k 31. 12. 2020
v EUR

Hospodárenie Mesta Rajec
Bežné príjmy spolu

5 954 062,86

Bežné výdavky spolu

5 463 797,83

Bežný rozpočet

490 265,03

Kapitálové príjmy spolu

1 082 344,79

Kapitálové výdavky spolu

2 261 713,49

Kapitálový rozpočet

- 1 179 368,70

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 689 103,67

Vylúčenie zo schodku

141 692,88

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

- 830 796,55

Príjmy z finančných operácií spolu

1 355 796,74

Výdavky z finančných operácií spolu

177 429,03

Rozdiel finančných operácií

1 178 367,71

Hospodárenie mesta za rok 2020 – prebytok

Výsledok rozpočtového hospodárenia, po vylúčení účelovo určených prostriedkov, je prebytok
v celkovej výške: 347 571,16 €.
Poslanci MZ schválili použitie
prostriedkov zo zostatku hospodárenia nasledovne:
178 812,00 € na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov, 168 759,16 €
na kapitálové výdavky.
Celé znenie záverečného účtu
mesta Rajec je zverejnené na
stránke www.rajec.info.
Pre porovnanie uvádzame, že
výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2019 bol v cel-

347 571,16

kovej výške: 372 355,09 €, tieto
finančné prostriedky poslanci MZ
schválili použiť:
141 133,47 € na tvorbu rezervného fondu,
78 810,00 € na transakcie verejného dlhu – splácanie dlhodobých istín z úverov, 152 391,62 €
na kapitálové výdavky.
Rezervný fond z prebytku hospodárenia mesto nemohlo tvoriť,
nakoľko v roku 2020 vznikol
schodok bežného a kapitálového
rozpočtu.
Ivana Zbýňovcová,
vedúca ekonomického oddelenia MsÚ Rajec

Rajčan
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RAJEC MÁ ZNOVU TECHNICKÉ SLUŽBY
Podpísaním zakladateľskej listiny a zapísaním do obchodného registra sa 1.
apríla 2021 znovu založili Technické služby mesta Rajec, s. r. o (TSMR). Prvé
rajecké technické služby vykonávali svoju činnosť od r. 1971 do r. 1997.
Zámer ich znovuzaloženia
celý čas podporovali aj poslanci
mestského zastupiteľstva, ktorí ich
založenie odsúhlasili na svojom
marcovom zasadnutí. 100 % vlastníkom spoločnosti je mesto Rajec
a ich prvým konateľom sa stal Peter Kardoš, ktorého sme požiadali
o krátky rozhovor.
Môžete sa občanom Rajca predstaviť?
Áno, volám sa Peter Kardoš, pochádzam a aj bývam v Rajci. V Rajci som skončil aj gymnázium, po
gymnáziu som vyštudoval inžinierstvo kvality produkcie na Slovenskej technickej univerzite. Po škole
som robil logistického špecialistu
v Kii, potom som odišiel za veľkú
mláku, kde som pracoval vo firme,
ktorá sa starala o bazény. Vrátil
som sa späť, rok a pol som robil inžiniera kvality, čo ma začalo baviť,
tak som sa rozhodol, že to budem
robiť vo väčšom a začal som
robiť poradcu pre firmy v oblasti
manažérskych systémov kvality,
neskôr životného prostredia, BOZP
aj bezpečnosti informácií. Pomáhal
som aj mestskému úradu s nastavovaním dokumentácie a novej
organizačnej štruktúry, tam som
sa dozvedel o myšlienke vytvorenia technických služieb. Pánovi
primátorovi som vtedy povedal,
že ponúknem novému riaditeľovi
technických služieb svoje služby
pri nastavovaní systému a procesov, a potom mi napadlo, že vlast-

ne prečo by som to nemohol robiť
priamo z pozície riaditeľa, tak som
sa prihlásil do výberového konania,
kde ma poslanci mesta zvolili.
S akými ambíciami prichádzate
do funkcie riaditeľa TSMR?
Na výberovom konaní som predstavil poslancom a vedeniu mesta
svoju víziu, že chcem, aby sa technické služby stali stabilným moderným podnikom, ponúkajúcim celý
rad technických služieb, a aby boli
jedným z najlepších zamestnávateľov v Rajeckej doline.
Na čo sa chcete zamerať?
Plánujete rozširovanie služieb
a zamestnancov?
Tak ako som už spomenul, chceme ponúkať celý rad technických
služieb, postupne budeme na to
vytvárať podmienky a zabezpečovať potrebné zdroje. V tomto roku

plánujeme ponúkať služby, ktoré
sa už teraz vykonávajú pre mesto
aj iným organizáciám a obciam,
ako kosenie, zametanie, odhŕňanie a pod. Zo služieb pre občanov
máme v pláne hodinového manžela a požičovňu náradia. Zaradenie
ďalších služieb bude závisieť od
situácie, o tom však určite budeme informovať v ďalších číslach
Rajčana.
Technické služby mesta Rajec
budú aj sociálnym podnikom,
ktorého hlavnou úlohou je zamestnávanie znevýhodnených občanov a vykonávanie činností pre
spoločnosť. Výhodou je podpora
od štátu pre tento typ podniku, čo
sa premietne do rozvoja podniku
a do prínosu pre mesto vo forme
rôznych projektov.
Pokiaľ sa nám podarí splniť tieto
naplánované úlohy, určite budeme
prijímať aj nových zamestnancov.
Odkedy predpokladáte reálny
výkon činností TSMR?
Aktuálne sme v prechodnej fáze,
kde pripravujeme potrebné dokumenty pre odovzdanie agendy
z oddelenia údržby a služieb do
technických služieb, ďalšie dokumenty a náležitosti pre budúce riadenie a fungovanie podniku. Túto
fázu máme naplánovanú do konca
mája. Teda reálny výkon sa začne
pravdepodobne od 1. júna 2021.
Zuzana Ščasná, odd. kultúry
a športu MsÚ Rajec
Snímky: archív MsÚ

inzercia

inzercia

HĽADÁME:
- vodiča kamióna na pravidelnú prepravu
v rámci SVK a EU; víkendy voľné; požadujeme prax min. 1 rok a zodpovedný prístup;
- operátorov do drevovýroby; jednozmenná
prevádzka; nástup možný ihneď.
Viac info na tel.: 0908 710 704

KÚPIM / PRENAJMEM
1-IZBOVÝ
ALEBO 2-IZBOVÝ
BYT V RAJCI.
Tel. č.: 0918 558 050

www. raj e c . s k
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Oslavy príchodu jari?
IHRISKOVÁ PÁRTY

V dňoch 17. a 18. marca 2021
v poobedňajších hodinách desať
mladých ľudí z Rajca, vo veku
od 14 do 19 rokov, zorganizovalo v areáli futbalového štadióna
v Rajci párty na oslavu príchodu
jari. So sebou si priniesli aj občerstvenie, pričom nezabudli ani
na pitný režim. Párty bola bujará,
hrala hudba, tancovalo sa, pilo
sa biele víno, červené víno, pivo
a, samozrejme, aj vodka. Všetkým účastníkom tejto párty bolo
veselo až do príchodu hliadky
Mestskej polície Rajec, ktorá jarnú

párty ukončila. Každá oslava však
stojí peniaze, a tak aj príslušníci
MsP Rajec začali vyberať vstupné, ukladaním pokút v blokovom
konaní. Pretože účastníci tejto
párty sa svojím konaním dopustili
porušenia VZN mesta Rajec č.
5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených
verejne prístupných miestach,
čím spáchali priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods.
1 písm. c) zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch, boli všetkým
účastníkom uložené pokuty v blokovom konaní.

NOVÁ KULTÚRA
CESTOVANIA?

Dňa 22. marca 2021 v čase
o 14.40 hod. sa 36-ročný muž
z obce Jasenové, po predchádzajúcom vypití fľašky borovičky,
rozhodol pospať si na lavičke
autobusovej zastávky na ulici Kostolná v Rajci. Príslušníci MsP Rajec
mu však dlhý spánok nedopriali.
Po príchode na miesto zástavky
spiaceho muža zobudili a uložili
mu pokutu v blokovom konaní.
Dotyčný muž svojím konaním
spáchal priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1
písm. c) zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch.

ZDRAVÝ SPÁNOK NA
ČERSTVOM VZDUCHU?

Dňa 6. apríla 2021 v čase o 17.10
hod. sa 47-ročný muž z obce
Jasenové, po predchádzajúcom
vypití väčšieho množstva alkoholu,
rozhodol zdriemnuť si na verejnom
priestranstve ulice Kukučínova
v Rajci. Svoje miesto na oddych si
našiel priamo na cestnej komunikácii, kde i zaspal. Alkoholom unavený
muž svojím konaním vzbudil verejné
pohoršenie, čím sa dopustil spáchania priestupku proti verejnému
poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. c)
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Za uvedené konanie bola
občanovi z obce Jasenové taktiež
uložená pokuta v blokovom konaní.
Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP
Snímky: archív MsP

Rajčan
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Trikrát a dosť!!!
Vážení spoluobčania, aj naďalej pripomínam, že Polícia SR vyzýva vodičov motorových
vozidiel k zdržiavaniu sa požívania alkoholických nápojov pred a počas jazdy. Kontroly na
zisťovanie požitia alkoholu u vodičov motorových vozidiel, ale aj nemotorových účastníkov
cestnej premávky (cyklisti, chodci) budú aj naďalej pokračovať.
Tu taktiež žiadame nemotorových účastníkov cestnej premávky
o používanie reflexných prvkov,
aby boli dobre viditeľní.
V mesiaci apríl roka 2021 bol
v meste Rajec kontrolovaný policajnou hliadkou vodič motorového
vozidla, ktorý sa podrobil dychovej skúške na zistenie prítomnosti
alkoholu v dychu, kde výsledná
hodnota bola 2,40 promile, čím sa
dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky
§ 289 Trestného zákona. Vodičovi
bola následne obmedzená osobná
sloboda v zmysle § 85 ods. 1
Trestného poriadku a bol riešený
v tzv. superrýchlom konaní Okresným súdom v Žiline, vydaním
trestného rozkazu a zákazom činnosti viesť motorové vozidlá. Tento vodič svoje motorové vozidlo
ponechal na príslušnej odstavnej
ploche. Avšak spolujazdec vzal
toto vozidlo a rozhodol sa pokračovať ďalej v ceste, čo však neušlo
pozornému oku policajnej hliadky
Obvodného oddelenia PZ Rajec,

pričom tohto vodiča aj s vozidlom zastavila a následne vyzvala
k podrobeniu sa dychovej skúške
na zistenie prítomnosti alkoholu
v dychu tohoto vodiča. Vodič na
mieste sa odmietol podrobiť takejto skúške, čím sa však dopustil
takýmto svojím konaním trestného činu ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky § 289 Trestného
zákona. Vodičovi bola následne
policajnou hliadkou obmedzená
osobná sloboda v zmysle § 85
ods. 1 Trestného poriadku. Ďalším
šetrením bolo zistené, že tento
vodič toto vozidlo viedol v čase
zákazu viesť akékoľvek motorové
vozidlo a v minulosti už bol riešený
za jazdu pod vplyvom alkoholu.
Sudca Okresného súdu v Žiline vydal trestný rozkaz, kde uznal tohto
vodiča za vinného zo spáchania
trestného činu ohrozovania pod
vplyvom návykovej látky podľa
§ 289 ods. 2 Trestného zákona
a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1
písm. d/ Trestného zákona, za čo

mu bol uložený úhrnný podmienečný trest odňatia slobody vo výmere
8 mesiacov so skúšobnou dobou
v trvaní 24 mesiacov a trest zákazu
činnosti viesť motorové vozidlá
akéhokoľvek druhu na doživotie.
Teda bola uplatnená zásada trikrát
a dosť.
Občania môžu svoje poznatky
prísť oznámiť osobne na Obvodné
oddelenie PZ Rajec alebo na známe
tel. číslo 158 a aj 159 (Mestská polícia Rajec), prípadne vložiť oznam
(aj anonymný) do schránky dôvery,
ktorá sa nachádza hneď vľavo pri
vchodových dverách Obvodného
oddelenia PZ Rajec od MsÚ Rajec
(vestibul). Za kladné poznatky,
postrehy a oznámenia občanom
vopred ďakujeme a tešíme sa na
spoluprácu.
Aktuálne informácie Policajného
zboru môžete nájsť aj na oficiálnej
stránke na Facebooku www.facebook.com/policiaslovakia
mjr. PhDr. Miloš Jarina, riaditeľ
Obvodného oddelenia Policajného
zboru SR v Rajci

PIATKOVÝ „VÝTRŽNÍK“

Dňa 16. apríla 2021 o 15.30 hod. narušil pokojné piatkové popoludnie mladík z obce
Kunerad, ktorý po požití alkoholických nápojov v meste Rajec na ulici Štúrovej fyzicky
napádal okoloidúcich občanov, ako aj poškodzoval tu zaparkované motorové vozidlá.

Po zalarmovaní polície zboru
v Rajci občanmi mesta bolo toto
konanie mladíka zastavené, tento
bol v zmysel ustanovenia § 19 Zákona o Policajnom zbore zaistený,
avšak vzhľadom na to, že bol silne
agresívny, museli voči nemu policajti Obvodného oddelenia PZ Rajec
použiť donucovacie prostriedky
podľa § 51 ods. 1 písm. a) Zákona
o Policajnom zbor. Mladík bol podrobený dychovej skúške na zistenie
alkoholu v dychu s výsledkom 0,64
miligramu na liter, čo je v prepočte 1,33 promile alkoholu v dychu.
Po tomto bol umiestnený v cele
policajného zaistenia na príslušnom
obvodnom oddelení v Žiline. Takéto
jeho nezmyselné vyčíňanie na ve-

rejnosti je kvalifikované ako trestný
čin výtržníctva podľa § 364 ods. 1
písm. a) Trestného zákona, za čo
mu hrozí trest odňatia slobody až
na tri roky. Ďalším šetrením vo veci
bude znaleckým dokazovaním ustálená dĺžka doby práceneschopnosti

napadnutých občanov, ako aj výška
spôsobenej škody na motorovom
vozidle patriacom MsÚ Rajec.
mjr. PhDr. Miloš Jarina, riaditeľ
Obvodného oddelenia Policajného
zboru SR v Rajci
Snímka: archív OOPZ
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ZŠ LIPOVÁ: BRÁNY ŠKÔL SÚ OTVORENÉ…
Tešíme sa! Nielen z toho, že sa do školských lavíc vrátili veľkí školáci, ale aj z toho,
že aj oni sa tešia, že sú v škole. Nemusia sa tešiť všetci, ale… (tak nech sa tešia
aspoň rodičia).
Za pár dní sa nám do NOŠE
ÚSPECHOV zosypali vynikajúce
výsledky našich školákov. Na niektoré sme čakali, niektoré sme sa
dozvedeli, pretože boli „koronovo
uzavreté“. Tak poďme sa chváliť.
Ešte z konca roka 2020 máme
krásne výsledky sestier Háasových
v šachu. Timea (V.B) získala: 1.
miesto na majstrovstvách Slovenska v klasickom šachu v kategórii
dievčat do 10 rokov, 1. miesto na
majstrovstvách Slovenska v rapid šachu v kategórii dievčat do
10 rokov, účasť na ONLINE majstrovstvách Európy (80. miesto)
a majstrovstvách sveta (33. miesto
v európskej kvalifikácii) – turnaje
hrané „hybridnou“ formou, t.j. že sa
hrá z jedného – dvoch miest v každom štáte, 18. miesto na online
majstrovstvách SR žiačok základných škôl 2020.
Nina získala: 1. miesto na majstrovstvách Slovenska v klasickom
šachu v kategórii dievčat do 8
rokov, 3. miesto na majstrovstvách
Slovenska v rapid šachu v kategórii
dievčat do 8 rokov.
Okrem toho sa Timea zúčastnila
výtvarnej súťaže, ktorú usporiadalo
vydavateľstvo IKAR. Toto vydavateľstvo hľadalo vhodné ilustrácie
pre knihu Ikabog, ktorej autorkou je
J. K. Rowlingová (autorka Harryho
Pottera). Timea poslala do súťaže
6 kresieb, z ktorých porota vybrala
jednu prácu s názvom: „Maličká
noha dreveného Ikaboga“. Celkovo
bolo do súťaže prihlásených 1 600
kresieb, z ktorých porota vybrala

34. Timeina kresba je súčasťou
tejto knihy.
Veľmi pekné výsledky sme získali
v matematických a biologických
súťažiach. Súťaže prebiehali formou online. V okresnom kole matematickej olympiády získala Natália
Dúbravková (VII.A) 2. – 4. miesto
a Karolína Kupková (VII.A) 5. – 6.
miesto. Obe spomínané dievčatá
vo svojej kategórii v okresnom
kole biologickej olympiády riešili 23 zložitých úloh, z ktorých
praktické úlohy boli vo virtuálnej
forme. O tom, že zabojovali, svedčí
ich skvelé umiestnenie. Natália
Dúbravková si vybojovala úžasné
prvé miesto a Karolína Kupková nás
tiež potešila skvelým výsledkom –
získala pekné 7. miesto a zaradila
sa medzi úspešných riešiteľov
olympiády.
V krajskom kole biologickej olympiády zahviezdil vo svojej kategórii

Max Fraštia (VIII.B), ktorý získal 8.
miesto.
V okresnom kole Pytagoriády
sme mali 10 úspešných riešiteľov.
V treťom ročníku Alica Brezániová
(III.C). Vo štvrtom ročníku Matej
Slyško a Alexander Rybár (obaja zo
IV.B). Z piateho ročníka sa úspešnými riešiteľmi stali: Lukáš Jakubík
(V.B), Tomáš Herda (V.C), Lilien
Maslančíková (V.A), Sára Klenčáková (V.C), Timea Háasová (V.B).
V šiestom ročníku Michaela Danišková (VI.C) a v siedmom ročníku
Karolína Kupková (VII.A).
Predposledný aprílový týždeň sa
niesol v duchu Dňa Zeme. V triedach tých najmladších sa vynárali
výtvarné práce, projekty a všetky
mali spoločný motív: Poďme chrániť
Zem. Toto je naša ŽATVA. Úspechy
školákov nám robia radosť. Školáci
nezaspali, ako sa možno mnohým
zdá. Pracovali s rodičmi, učiteľmi
a my im za to ĎAKUJEME. Nás
i vás – školáci – to posúva dopredu.
V tejto chvíli sa chceme poďakovať aj všetkým rodičom, ktorí
pomáhali svojim školákom napredovať v ťažkej dobe covidovej.
Nebolo to ľahké a náš spoločný
cieľ – ZDRAVÝ, MÚDRY A ĽUDSKY
DOBRÝ ŠKOLÁK/ ŠKOLÁČKA – je
ešte dlhou cestou, ktorá je pred
nami. Všetko je o viere v dobré dni,
o viere v seba samého, o vzájomnej
pomoci jeden druhému. Tak, nech
sa nám všetkým darí.
Mgr. Jana Paulinyová,
Mgr. Martina Fraštiová
Snímka: archív školy

inzercia

AKCIA -20% do 30.6.2021
RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

CHCETE VEDIEŤ ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE?

Mobilná APLIKÁCIA RAJEC
zdarma do vášho telefónu!
Formou bleskových správ budete informovaní
o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných
športových či spoločenských akciách...

Aplikáciu RAJEC si môžete stiahnuť:

Google Play alebo AppStore

Rajčan
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MŠ OBR. MIERU:
ROZVÍJANIE
SOCIÁLNYCH
ZRUČNOSTÍ DETÍ
Každodenný pobyt detí
v materskej škole prirodzeným spôsobom prispieva k ich postupnému
sociálnemu zreniu. Situácie, v ktorých sa dieťa ocitne, vyžadujú od
neho schopnosť komunikovať s rovesníkmi i s dospelými, napr. s učiteľkou, upratovačkou, kuchárkou. Taktiež sa postupne učí chápať vlastné
konanie a rozumieť svojim emóciám.
Cieleným pedagogickým prístupom
sa snažíme formovať u detí žiaduce
správanie. Využívame k tomu moderné aktivizujúce metódy. Pravidelne sa
učiteľky s deťmi stretávajú v ranných
kruhoch a diskutujú o emóciách,
vyvolaných rozmanitými zážitkami,
napr. z víkendových zážitkov, z hier
s kamarátmi, zo sledovania rozprávky
a podobne. Vo veľkej miere využívame názorné pomôcky a mnohé
z učebných zdrojov vlastnoručne
vytvárame. Na viditeľných miestach
sa vo všetkých triedach nachádzajú pravidlá správania sa zobrazené
v piktogramoch. Vedú deti k poriadkumilovnosti, šetrnému zaobchádzaniu s hračkami či vzájomnej
ohľaduplnosti. Nemenej dôležité sú aj
piktogramy usmerňujúce dialogickú
komunikáciu. Deti vedia, že obrázok
sloníka znamená, aby pozorne počúvali hovoriaceho a obrázok žabky,
aby neskákali druhému do reči. Pravidelným hodnotením zrealizovaných
činností vedieme deti, k sebahodnoteniu a vzájomnému hodnoteniu.
Väčšina detí si tak postupne vytvára
vlastný sebabraz a zdravé sebavedomie. Učebné požiadavky, ktoré
kladieme na deti vyžadujú vzájomnú
spoluprácu či tvorbu. Deti sa tak učia
hľadať spoločné riešenia a dohovoriť
sa. Odmenou býva radosť zo spoločne dosiahnutého výsledku. K veľmi
častým spoločným hrám patria najmä konštruktívne hry. Naši škôlkari
s obľubou konštruujú z tradičných
stavebníc, ako je lego či Cheva, ale aj
z polykarpovej stavebnice, kartónových tehličiek alebo novších magnetických stavebníc.
Proces socializácie je dlhodobý
a určite v materskej škole nekončí.
Veríme, že základy, ktoré získajú deti
v našej materskej škole, im pomôžu
k úspešnému fungovaniu medzi ľuďmi v ich ďalšom živote.
Jana Demeterová, riaditeľka MŠ,
Obrancov mieru
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MŠ MUDROCHOVA:
OBNOVME NAŠU ZEM

„Aj keď sme len malé deti,
i my vieme triediť smeti.
Modrá, žltá, zelená,
vieme, čo to znamená.”
Deň Zeme patrí medzi najuznávanejšie podujatia na záchranu
našej planéty. Práve 22. apríl je
dňom, kedy má naša planéta veľký
sviatok. Práve pri tejto príležitosti
si radi pripomíname, aké je dôležité starať sa o svoje bezprostredné
okolie a predchádzať vzniku odpadu. Tento deň sa naše detičky
spoločne s pani učiteľkami rozhodli, že pomôžu „uzdraviť” našu
Zem, a tak si zobrali jednorazové
rukavice a počas vychádzky vyzbierali odpadky v prírode. Okrem

toho sa naučili, ako správne triediť
odpadový materiál, a pomenovali
aj dôvody, prečo taký materiál
nepatrí do prírody. Nakoniec sa
snažili deti diskutovať, či by sa dal
odpadový materiál na niečo použiť, čiže recyklovať, alebo ho len
možno separovať – dať do príslušných farebne označených košov.
Všetkým deťom sa aktivita páčila
a boli veľmi rady, že pomohli
našej planéte. Nezabudnime, čo
je najdôležitejšie – že nielen 22.
apríla sa máme postarať o čistejšie životné prostredie, ale aby sa
táto činnosť stala súčasťou nášho
každodenného života.
Mgr. Tatiana Hnáthová,
MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy
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MŠ Mudrochova: Svetový deň vody
„My šikovné dedičky, z Mudrochovej školičky, chránime si
spolu, vzácnu čistú vodu. Vzácna je vodička, vie to každá
múdra hlavička.“
„Kvapká, kvapká, len sa leje,
kvapôčka sa na nás smeje. Pošteklí nás na líčka, naša vzácna
vodička. Aj keď padá z neba,
chrániť si ju treba!“ Touto krátkou
básničkou sme si pripomenuli
dňa 22. apríla v našej materskej
škole význam vody. Počas celého
týždňa sme kolobeh vody mali
možnosť v prírode pochopiť
krátkymi príbehmi – Putovanie
kvapky vody alebo Ako vrátilo
slniečko šteniatku vodu.
Svetový deň vody – tento
deň je veľmi dôležitý z hľadiska
zvýšenia povedomia už predškolských detí o dôležitosti
zachovania zdrojov pitnej vody
a ich ochrany, príležitosťou pripomenúť si dôležitosť vody pre
zachovanie životného prostredia
aj pre budúce generácie. Deti
predškolského veku však potrebujú okrem slov precítiť a prežiť
krásu a rozmanitosť živej a neživej prírody. Vlastnými zážitkami, skúsenosťami, pozorovaním
a objavovaním, formou zážitkového učenia si vštepujú nové
vedomosti a pozitívne postoje
k prírode do svojich sŕdc, a tak
si postupne uvedomujú potrebu
jej ochrany, pretože environmentálna výchova je jednou z priorít
v našej materskej škole. V tento
deň sme si pre deti pripravili
rôzne aktivity, pracovali rôznymi
výtvarnými technikami, nakreslili
veľmi veľa krásnych obrázkov, za-

hrali sa na hru „Čo do vody patrí
a čo nepatrí“, púšťali si bublinky
z bublifukov na školskom dvore,
ochutnávali čistú vodičku, ktorá
im veľmi chutila, umývali si ruky,
vystrihovali si zvieratká z vodnej
ríše, púšťali si loďky, vyrobené z papiera, dolu Rajčankou,
spievali piesne s jarnou tematikou, počúvali rozprávku o Jankovi a zázračnej fazuľke, zasiali
si semiačka, a tým si uvedomili
spojitosť vody s rastom rastlín,

tvorili plagáty o vode a rastlinách, čo všetko potrebujú pre
život, ako vodou šetriť. Všetkým
deťom sa aktivity veľmi páčili,
dozvedeli sa mnoho nového, ale
i poučného a za zapájanie sa do
aktivít boli aj odmenené nálepkami, sladkostičkou.
Sme radi, že sme dokázali
deťom vytvoriť v očkách radosť,
úsmev na tvári a dobrý pocit
z vydarených aktivít a rozlúčili
sme sa odkazom: Nech je každý
deň dňom vody. Naučme piť deti
čistú vodu!
Soňa Pialová, MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy

KSŠ: IT AKADÉMIA

Katolícka spojená škola je jednou zo 60 škôl na Slovensku zapojených v projekte Národný
projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.

Je to projekt zameraný na bádateľsky orientované inovatívne
vzdelávanie v oblasti informatiky,
matematiky a prírodovedných
predmetov. Projekt umožňuje
učiteľom účasť na tvorbe, overovaní
a využívaní inovatívnych metodík vo
výučbe informatiky, biológie, chémie, geografie, fyziky a matematiky.
Metodiky sú zamerané na vzdelávanie objavovaním.

Z projektu sme získali ITScience
laboratórium. Toto laboratórium
umožňuje zaujímavejšie a moderne
učiť informatiku a prírodovedné
predmety. K vybaveniu laboratória
patrí napr. 3D tlačiareň, robotická
stavebnica, meteostanica, digitálny
mikroskop, vreckový USB mikroskop, systém Vernier pre chémiu
a fyziku, tablety… Súčasťou projektu
sú aj organizované webináre (online

workshopy) pre učiteľov, zamerané na konzultácie k využívaniu
inovatívnych metodík, na inšpirácie
a odporúčania pre online vzdelávanie či na výmenu skúseností.
Odborné učebne fyziky, biológie a chémie máme nachystané aj
vybavené. Tešíme sa, že ich žiaci
po náročnom období dištančného
vzdelávania môžu aktívne využívať.
Kolektív KSŠ

Rajčan
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Spomienka
Dňa 4. 4. 2021 uplynuli 3 roky, odkedy
nás navždy opustila

Katarína ŽIDEKOVÁ z Rajca.
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Informácie
z Cenzuálu
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
125. výročie vzniku spoločenstva (1896)
30. výročie obnovenia činnosti (1991)

Dňa 12. 4. 2021 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia

Rudolfa ŽIDEKA ml. z Rajca.

Dňa 3. 8. 2021 uplynie už 30 rokov,
čo nás navždy opustil

2021

Marcové zasadnutie výboru Cenzuálu bolo kvôli pandemickej situácii opäť konané korešpondenčnou formou
dňa 24. 3. 2021.

Rudolf ŽIDEK z Rajca.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Spomienka

Dňa 28. 5. 2021 si pripomenieme
4. výročie úmrtia

Josefa RÁLKA z Rajca.
S láskou a úctou spomína
manželka a celá rodina.

Na tomto zasadnutí výbor podľa
schváleného programu prerokoval
aktuálnu hospodársko-ekonomickú situáciu v pozemkovom spoločenstve. Výbor zobral na vedomie
výsledok hospodárenia za rok
2020. Hlavným bodom programu
bola príprava valného zhromaždenia, plánovaná na máj 2021. Keďže
už na februárovom zasadnutí
výboru boli prijaté uznesenia o konaní valného zhromaždenia korešpondenčnou formou a následne
valného zhromaždenia za účelom
voľby do orgánov spoločenstva,
boli prerokované jednotlivé návrhy a postup pri organizovaní a zabezpečení valných zhromaždení.
Bolo schválené znenie sprievodného listu a znenie pozvánok na
valné zhromaždenia.
Aprílové zasadnutie výboru sa
konalo 14. 4. 2021 za splnenia
hygienických opatrení prezenčnou formou a zúčastnili sa ho aj
členovia DR. Hlavným bodom
programu bola príprava korešpondenčného valného zhromaždenia a volebného valného

zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia 15. 5. 2021 a 30. 5. 2021.
Výbor odsúhlasil znenie príloh
k pozvánkam. V zmysle článku
6 stanov spoločenstva navrhol
volebnú komisiu pre voľby do orgánov spoločenstva, ktorú budú
voliť členovia ako súčasť uznesenia z korešpondenčného valného
zhromaždenia. Táto komisia bude
riadiť voľby dňa 30. 5. 2021.
O výsledkoch volieb budeme
informovať členov na stránke
spoločenstva, na FB stránke Cenzuálu, na informačnej tabuli na
budove spoločenstva a aj v najbližšom čísle mesačníka Rajčan.
Odporúčame pozorne sledovať
správy v médiách, aké hygienické
opatrenia budú platné v termíne
konania volieb.
Výbor tiež odsúhlasil tlač brožúrky k pripomenutiu si významných výročí nášho Cenzuálneho
spolumajiteľstva, ktorú obdrží
každý člen spolu s pozvánkou.
Za výbor:
Ing. Karol Dobeš, člen
Snímka: archív klubu
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VIRTUÁLNY 25. BOROŠOVEC
„Virtuálny“ nie je to najvhodnejšie slovo na opis toho, čo
sa deje v športovom svete. Virtuálny znamená neskutočný, zdanlivý, a teda virtuálne preteky by mali znamenať
čosi neskutočné…
Nie sú to preteky, ako ich
poznáme, ale také, v ktorých si
bežci zabehnú danú trať a čas si
na „múdrych“ hodinkách zmerajú a aby snáď nepodvádzali, tak
v zázname (segmente) aj priebeh
trate, ktorý doložia k hláseniu.
Po neúspešnom preložení 25.
ročníka Rajeckého Borošovca
z marca na október 2020 sa organizátori rozhodli uskutočniť ho
na tretí pokus – virtuálne. V termíne od 20. marca do 4. apríla
absolvovalo 14200 m dlhú trať
s prevýšením 200 m 54 bežcov,
z toho 20 Rajčanov. Každý dostal
pohár a medailu s netopierom,
ktorý „to“ všetko spôsobil.
Tešíme sa z výborných výsledkov našich členov:
1. Ján Piala (56:22) 1. miesto
do 39 r.
4. Jakub Kšiňan (59:08) 3.
miesto do 39 r.
7. Jozef Straňanek (1:02:03) 3.
miesto nad 40 r.
8. Marek Kasman (1:02:10) 5.
miesto do 39 r.
9. Kristián Brezáni (1:03:37) 1.
junior
22. Petra Cibulková (1:10:25) 1.
žena
23. Pavol Uhlárik (1:11:29) 1.
miesto nad 60 r.

Deň Zeme si uctila skupinka našich členov vyzbieraním igelitov,
fliaš, plastov a plechoviek okolo
rybníka Košiare a v okolí studničky pri Návratnej dolinke v Hájoch.
Pozvánka MKR:
1. 5. 2021: Rajecký kros duatlon – Rybník Košiare
30. 5. 2021: Beh Rajeckým rínkom – Nám. SNP
14. 8. 2021: Rajecký maratón
Text a snímky: Pavol Uhlárik
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Jubilanti máj 2021
65 rokov - Imrich Pekarík
70 rokov - Viliam Miko
75 rokov - Irena Gazdíková, Jozef
Hulinko, Ing. Miroslav Janžo, Ing.
Ondrej Očko, Miroslav Veselý,
Jozef Židek
80 rokov - Anton Hanza, Jozefa
Hromadová, Anna Paulinyová
81 rokov - Marta Štolbová
82 rokov - Ján Adamička, Evženie
Pechancová
83 rokov - Ján Fučík
85 rokov - Janka Dubcová
86 rokov - Alžbeta Ošvátová
87 rokov - Oľga Najmanová
89 rokov - Mária Krajčiová
Srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Paulína Bernátová – december
2020
Linda Dvorská – december 2020
Simona Vavríková – december
2020
Henrich Bôtoš – január 2021
Roman Rolinčin – január 2021
Rebeka Beňová – február 2021
Lucia Pekarová – február 2021
Michaela Koledová – marec 2021
Matej Ragas – marec 2021
Michaela Hanuláková – apríl 2021
Agáta Pekarová – apríl 2021

Zosobášili sa v Rajci
Anna Rolinčinová a Peter Papan –
10. 4. 2021
Xénia Polaczyková a Radoslav
Mandáček – 10. 4. 2021
Katarína Rolincová a Ing. Štefan
Kráľ – 24. 4. 2021

Opustili nás
Eva Martinková 1942 – 24. 3. 2021
Štefan Pecho 1932 – 28. 3. 2021
Veronika Kubačáková 1951 –
29. 3. 2021
Pavol Paulíny 1938 – 31. 3. 2021
Vladimír Stehlík 1947 – 8. 4. 2021
Marta Švancárová 1956 –
16. 4. 2021
Viera Šimková 1950 – 25. 4. 2021
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných
príslušníkov.

inzercia

AKCIA -20% do 30.6.2021
RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk
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