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RAJECKÉ KLIENTSKE CENTRUM 
UŽ OTVORENÉ

Pri stojiskách na komunálny 
a separovaný zber pri bytových 
domoch pribudol hnedý kontaj-
ner na kuchynský odpad. Čo pri-
nesie táto zmena pre občanov?

Cieľom opatrenia je eliminovať, 
ideálne odstrániť kuchynský bio-
odpad zo zmesového komunál-
neho odpadu. Miera triedenia 
takéhoto odpadu je na Slovensku 
slabá a väčšinu kuchynského od-
padu Slováci vyhadzujú do nádob 
určených pre zmesový komunálny 
odpad, končiaci na skládkach. 
Práve kuchynský odpad je od-
padom, kvôli ktorému má obsah 
našich kontajnerov charakteris-
tický hnilobný zápach a ktorý 
sa podpisuje pod produkciu tzv. 
skládkového plynu.

Súbežne s umiestnením nádob 
na kuchynský odpad dostala 
každá domácnosť v bytových 
domoch informačný materiál, 
v ktorom je možné nájsť odpove-
de na základné otázky k tomuto 
zberu:

 TRIEDENIE V DOMÁCNOSTI 
- kuchynský odpad je potrebné 
triediť v domácnosti do ľubo-
voľnej nádoby a následne takto 
vyzbieraný odpad vysypať do 
zbernej nádoby na to určenej

 ZBERNÁ NÁDOBA - Na stá-
vajúcich stojiskách na komunálny 
odpad sú umiestnené 120 l uza-
tvorené zberné nádoby hnedej 
farby s označením „BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY 
ODPAD“

 ZBER ODPADU - zber kuchyn-
ského odpadu sa bude vykonávať 
1x týždenne. Pri každom zbere 
bude nádoba nahradená prázd-
nou, vyčistenou a vydezinfi kova-
nou nádobou

 ZHODNOTENIE odovzdaného 
kuchynského odpadu – zberová 
spoločnosť odovzdá vyzbieraný 
kuchynský odpad spracovateľovi, 
ktorý je oprávnený takýto druh 
odpadu spracovať

Legislatíva predpisuje po-
vinnosť zavedenia triedeného 
zberu bioodpadu, ale do r. 
2023 zároveň ponecháva 
možnosť domáceho kompos-
tovania pre rodinné domy. Od 
uvedeného roku bude musieť 
byť zavedený zber kuchynské-
ho odpadu aj pre tieto rodinné 
domy.

Zavedením triedenia ku-
chynského bioodpadu sa zníži 
frekvencia zberu zmesového ko-
munálneho odpadu, ktorý putuje 
na skládku. Cieľom mesta je do 
budúcnosti nastaviť spravodlivý 
systém platby odpadov – tzv. 
zaplať za to, čo vyhodíš, aby 
obyvatelia, ktorí poctivo odpady 
triedia a správajú sa zodpoved-
ne, boli zvýhodnení oproti oby-
vateľom, ktorí produkujú veľké 
množstvo zmesového komunál-
neho odpadu.

Novovybudované klientske 
centrum sa pre verejnosť otvo-
rilo 20. septembra. Môžete nám 
povedať bližšie informácie?

Áno, ako som avizoval v pre-
došlom čísle mesačníka Rajčan, 
v septembri sme otvorili nové 
Klientske centrum a Mestskú 
knižnicu Rajec. A ako sa už po 
pár týždňoch ukazuje, zriade-
nie klientskeho centra bol krok 
správnym smerom a najmä krok 
smerom k občanom. Pretože na 
jednom mieste máme sústrede-
né najviac navštevované pra-
coviská MsÚ, ako aj úrad práce 
a pracovisko dokladov. No a za 
prvé tri týždne tieto pracoviská 
navštívilo už 470 klientov, z toho 
najviac (154) ich navštívilo 
pokladňu, matriku (122) a po-
dateľňu (78). Najväčšia návštev-
nosť klientskeho centra je medzi 
ôsmou a deviatou hodinou, 
priemerný čas vybavenia jedné-
ho klienta sú štyri minúty. Čo je 
podstatné, vďaka modernému 
vyvolávaciemu systému máme 

presné štatistiky a užitočné 
informácie, na základe ktorých 
vieme do budúcna zvyšovať 
kvalitu poskytovaných služieb, či 
už sa to týka otváracích hodín, 
alebo doplnenia služieb. Úrad 
práce bude používať svoj samo-
statný vyvolávací systém.

Viac podrobností sa dozviete 
v samostatnom článku na ďalšej 
strane, je nutné z mojej strany 
ešte dodať, že nové klientske 
centrum sme vybudovali aj vďa-
ka dotácii Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informa-
tizácie SR.

V tento deň sa otvorila po re-
konštrukcii aj mestská knižnica.

Spoločne s novovybudovaným 
klientskym centrom sme otvorili 
aj mestskú knižnicu, ktorá prešla 
komplexnou rekonštrukciou.

Dispozičné riešenie sme vý-
razne zmenili, s cieľom efektív-
ne využiť každý jeden priestor 
vrátane chodby. Samostatný 
priestor sme vytvorili pre detič-
ky na zážitkové čítanie. Niekto-
ré priečky boli vybúrané, iné 
pribudli, nová je podlaha, ako aj 
omietky. Z dotácie boli inšta-
lované nové police na knihy, 
pulty, stoly či taburetky.

Dotáciu na stavebné práce, 
ako aj interiérové vybavenie 
sme získali z Fondu na podporu 
umenia. No a aktuálne sa nám 
z tohto istého zdroja podarilo 
získať aj grant na doplnenie 
knižničného fondu.

Som presvedčený, že Mestská 
knižnica Rajec týmto postúpila 
na celkom novú úroveň, a pevne 
verím, že budete s jej službami 
nadmieru spokojní.

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.
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Klientske centrum a Mestská knižnica Rajec sú od 20. septembra 2021 otvorené. Obe 
inštitúcie sa nachádzajú na prízemí v budove Mestského úradu Rajec. Vo vynovených 
a upravených priestoroch je súčasťou klientskeho centra pokladňa, podateľňa, 
matrika, stavebný úrad, kontaktná miestnosť a oddelenie dokladov. 

Klientske centrum Rajec 
otvorené

Okrem toho sa do týchto 
priestorov presťahovalo aj pra-
covisko úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Na jednom mieste 
tak budete môcť vybaviť všetko 
potrebné s ľahko dostupnými 
službami. Súčasťou klientskeho 
centra je aj vyvolávací systém, 
na zabezpečenie poradia klien-
tov, ako aj zvýšenie efektivity 
jednotlivých úkonov. Zároveň 
vás prosíme, aby ste využívali 
tento systém, ktorý urýchli rie-
šenie vami vybranej požiadavky. 
Jednotlivé služby sme zladili tak, 
aby boli čo najviac prispôsobené 
všetkým organizáciám navzá-
jom.

Klientske centrum:
Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Piatok 8.00 – 12.00

Mestská knižnica Rajec:
Pondelok – Piatok
8.00 – 12.00 13.00 – 16.00

OR PZ Žilina, oddelenie
dokladov, vysunuté pracovisko 
Rajec:
Utorok 9.00 – 12.30
Štvrtok 9.00 – 15.00

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny:
Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 12.00

Pre zvýšenie pohodlia a slu-
žieb je novovzniknuté klientske 
centrum doplnené o WC pre 
imobilných, súčasťou ktorého 
je aj pult na prebaľovanie pre 
rodičov s bábätkami. Rodičia 

určite ocenia aj detský kútik. 
Vo vestibule sme nainštalovali 
nový automat na nápoje, pri 
ktorom si budete môcť počas 
čakania spestriť čas prečítaním 
si dostupných kníh a časopisov. 
Samozrejmosťou je bezplatné 
WiFi pripojenie či nabíjačka na 
mobil. Nakoľko je vybudovanie 
klientskeho centra realizované 
z výzvy zameranej proti šíreniu 
pandémie koronavírusu, hygie-

nickým štandardom spoločných 
priestorov sú germicídne žiariče. 
Tieto zabezpečia dezinfekciu 
mimo prevádzkových hodín.

Veríme, že nové priestory vám 
uľahčia a zlepšia dostupnosť 
služieb nielen v rámci našich 
organizácií, ale aj celého centra 
mesta.

Tešíme sa na vašu návštevu.
MsÚ Rajec

Snímky: archív MsÚ
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ZO SEPTEMBROVÉHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA 
ČINNOSŤ ŠKÔL

Na rokovaní mestského zastu-
piteľstva predniesli riaditelia MŠ, 
ZŠ a ZUŠ správy o výsledkoch 
a podmienkach výchovno-vzde-
lávacej činnosti za školský rok 
2020/2021. V nich zhodnotili 
činnosť škôl za uplynulý škol-
ský rok. Informovali poslancov 
o aktivitách a prezentácii škôl 
a taktiež o výsledkoch žiakov pri 
jej reprezentácii. Ďalej informovali 
o rôznych projektoch, do ktorých 
sa tieto školy zapájali. Poslanci 
jednomyseľne schválili predložené 
správy.

ZRIADENIE VECNÉHO 
BREMENA, PREVODY MAJETKU

Spoločnosť CREATIVE SAN, 
s.r.o., požiadala o vyhotovenie 
a podpis zmluvy o zriadení vec-
ného bremena na základe zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena. Toto vecné 
bremeno spočíva v práve užíva-
nia, uloženia a údržby kanalizač-
nej prípojky pri samoobslužnej 
autoumyvárke. Poslanci jednomy-
seľne vecné bremeno schválili, 
a to na dobu 20 rokov za jednora-
zovú odplatu.

Pán Matej Špánik požiadal 
mesto o vyhotovenie a pod-
pis zmluvy o zriadení vecného 
bremena z dôvodu vybudovania 
vodovodnej prípojky k rodinné-
mu domu na Bystrickej ulici č. 
1152/68. Pre účely určenia rozsa-
hu vecného bremena a stanovenia 
jednorazovej odplaty za zriadenie 
vecného bremena bol vypraco-
vaný znalecký posudok. V závere 
predmetného znaleckého po-
sudku znalec stanovil všeobecnú 
hodnotu jednorazovej odplaty 
za zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v práve uloženia, 
užívania, údržby a príp. opravy, 
rekonštrukcie alebo odstránenia 
inžinierskej siete (vodovodnej 
prípojky). Poslanci toto vecné 
bremeno jednomyseľne schválili.

Pán Zdeněk Stránský s man-

želkou požiadali o vyhotove-
nie a podpis zmluvy o zriadení 
vecného bremena z dôvodu 
zabezpečenia vstupu do garáže 
súp. č. 4167 na Nádražnej ulici 
a na touto garážou zastavaný 
pozemok KNC parc. č. 1412/3 vo 
vlastníctve žiadateľov. Pre účely 
určenia rozsahu vecného bre-
mena a stanovenia jednorazovej 
odplaty za zriadenie vecného 
bremena bol vypracovaný znalec-
ký posudok. V závere predmet-
ného znaleckého posudku znalec 
stanovil všeobecnú hodnotu 
jednorazovej odplaty za zriadenie 
vecného bremena spočívajúceho 
v práve prechodu a prejazdu cez 
pozemok v k.ú. Rajec, parc. KNC 
č. 1411/3. Poslanci jednomyseľne 
toto vecné bremeno schválili.

Dňa 28.3.2020 bola doruče-
ná žiadosť p. Jakuba Macka vo 
veci odkúpenia pozemkov v k.ú. 
Rajec, KNC parcela č. 1104/70, 
1104/71, 1104/72. K žiadosti pri-
ložil nákres elektrického vedenia 
nachádzajúceho sa v blízkosti 
pozemkov. Mesto Rajec je vlast-
níkom uvedených troch pozem-
kov v k.ú. Rajec, určených na 
výstavbu garáží, každý o výmere 
19 m2. Uvedené pozemky boli 
v minulosti vyčlenené pre zámer 
odpredaja s následnou výstavbou 
garáží v novšom rade garáží na 
Športovej ul. (od rieky Rajčanka). 
V zmysle zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí, §9a, ods. 
(1) písm. a) je možné predať 
takého pozemky formou verejnej 
obchodnej súťaže. Uznesením 
MZ č. 70/2020, prijatým dňa 13. 
augusta 2020, bola schválená 
prebytočnosť majetku, predaj 
pozemku v k.ú. Rajec, parcela 
KNC č. 1104/72, druh pozem-
ku zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 19 m2, formou verej-
nej obchodnej súťaže. Po prijatí 
uznesenia MZ v auguste 2020 boli 
na MsÚ doručené ďalšie dve žia-
dosti o odkúpenie predmetných 
pozemkov za účelom výstavby 
garáže. Poslanci preto jednomy-

seľne schválili podmienky verejnej 
obchodnej súťaže, ktoré bude 
vyhodnocovať trojčlenná komisia, 
zriadená primátorom mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Rajci 
prijalo uznesenie č. 29/2021 na 
svojom zasadnutí dňa 25.3.2021, 
v ktorom schválilo usporiadanie 
vlastníckeho práva k pozemkom 
v k.ú. Rajec na účel rozšírenia are-
álu spoločnosti Technické služby 
mesta Rajec, s.r.o. V zmysle vyššie 
uvedeného uznesenia MZ boli 
listom oslovení p. Ján Fabana a p. 
Elena Baránková ako spoluvlastní-
ci podielu pozemku EKN parcelné 
číslo 3731. Títo spoluvlastníci 
súhlasili s odpredajom, a tak 
poslanci jednomyseľne odkúpenie 
časti pozemku schválili.

JUDr. Anna Kecerová Veselá, 
advokátka, doručila mestu Rajec 
žiadosť o opätovné prenechanie 
nebytových priestorov do nájmu 
a uzavretie nájomnej zmluvy na 
dobu neurčitú, nakoľko prená-
jom nebytových priestorov, ktoré 
užíva na účel prevádzkovania 
advokátskej kancelárie, jej skončí 
31.12.2021. Požiadala o uzatvo-
renie novej nájomnej zmluvy na 
dobu neurčitú, alternatívne na 
dobu 10 rokov odo dňa nadobud-
nutia účinnosti zmluvy o nájme. 
Poslanci mestského zastupiteľ-
stva túto žiadosť zobrali na ve-
domie a schválili spôsob prene-
chania majetku mesta do nájmu 
z dôvodu osobitného zreteľa.

NÁVRHY VŠEOBECNE 
ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ MESTA

Poslancom mestského zastupi-
teľstva bol predložený dodatok 
č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drob-
nými stavebnými odpadmi na 
území mesta Rajec. Podľa zákona 
o odpadoch v platnom znení je 
obec povinná zabezpečiť a vyko-
návať triedený zber biologicky roz-
ložiteľného kuchynského odpadu 
okrem toho, ktorého pôvodcom je 
fyzická osoba – podnikateľ a práv-
nická osoba, ktorá prevádzkuje 
zariadenie spoločného stravovania. 
Na základe tohto ustanovenia za-
vádza mesto Rajec zber biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpa-
du od fyzických osôb z komplexnej 

Dňa 23. septembra 2021 sa uskutočnilo ďalšie 
riadne zasadnutie poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Rajci.



Rajčan5www.rajec.sk
MESAČNÍK MESTSKÉHO 

ÚRADU V RAJCI

bytovej výstavby prostredníc-
tvom 120-litrových uzatvorených 
nádob. Zber, odvoz a zhodnotenie 
tohto odpadu sa bude vykonávať 
1x týždenne. Pri každom zbere 
bude zberná nádoba nahradená 
prázdnou, vyčistenou a vydezinfi-
kovanou nádobou. Zberné nádoby 
budú umiestnené na stávajúcich 
stojiskách na komunálny odpad. 
Po krátkej diskusii poslanci jed-
nomyseľne navrhovaný dodatok 
schválili.

Ďalej bol poslancom mestského 
zastupiteľstva predložený návrh 
VZN o poskytovaní sociálnych 
služieb. Dôvodom na prípravu 
nového všeobecne záväzného 
nariadenia bola potreba zjednote-
nia viacerých prijatých všeobecne 
záväzných nariadení v oblasti 
sociálnych služieb, pretože obča-
nom sťažovali orientáciu pri získaní 
informácií v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb v meste Rajec. 
Vydaním nového VZN, v ktorom 
sú zapracované legislatívne zmeny 
týkajúce sa hlavne textovej časti 
VZN, získa občan prehľad v tejto 
oblasti. Poslanci jednomyseľne 
toto všeobecne záväzné nariade-
nie mesta schválili.

Poslanci MZ rokovali o predlože-
nom návrhu dodatku č. 2 k VZN č. 
3/2021 o určení výšky príspevku 
a spôsobe jeho platby na čias-
točnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Rajec. 
Predkladaný návrh rieši doplnenie 
výšky mesačného príspevku na 
štúdium v ZUŠ z dôvodu prihlá-
senia sa plnoletých žiakov na 
individuálne vyučovanie – hry na 
saxofón a na trúbku v školskom 
roku 2021/2022 a návrhom rozši-
ruje okruh skupiny detí, ktoré majú 
nárok na poskytnutie dotácie. Aj 
tento dodatok poslanci jednomy-
seľne schválili.

EKONOMIKA MESTA
Poslanci jednomyseľne zobrali 

na vedomie rozpočtové opatre-
nia o zmene rozpočtu oznáme-
ním.

Rozpočtová organizácia mesta, 
Domov vďaky, prehodnotila svoj 
schválený rozpočet na rok 2021 
a stav jeho čerpania. Zariadenie 
zo svojich príjmov nemá mož-
nosť vytvárať finančné rezervy, 
ktoré by mohli byť použité na 
materiálny nadštandard či finan-
covanie mimoriadnych výdavkov. 
Riaditeľka DV doručila mestu 
žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku z darov na vykrytie 
bežných výdavkov vo výške 3025 
eur na opravu vodovodnej prí-
pojky v zariadení DV (havarijný 
stav). Použitie týchto finančných 
prostriedkov bolo poslancami 
jednomyseľne schválené.

Poslancom bola predložená 
monitorovacia správa o plnení 
programového rozpočtu a vý-
sledky hospodárenia mesta Ra-
jec za prvý polrok 2021. Hospo-
dárenie mesta za I. polrok 2021 
bolo nasledovné:

 príjmy bežného rozpočtu 
boli dosiahnuté vo výške 3 242 
747,70 € pri plnení na 52,41 % 
k upravenému rozpočtu a výdav-
ky bežného rozpočtu boli čerpa-
né vo výške 2 500 312,96 € pri 
plnení na 39,94 % k upravenému 
rozpočtu s výsledkom hospodá-
renia +742 434,74 €

 príjmy kapitálového roz-
počtu boli dosiahnuté vo výške 
2 125,00 € pri plnení na 4,86 % 
k upravenému rozpočtu a výdav-
ky kapitálového rozpočtu boli 
čerpané vo výške 521 979,54 € 
pri plnení na 41,18 % k uprave-
nému rozpočtu, s výsledkom 
hospodárenia -519 854,54 €

 príjmové finančné operácie 
boli realizované v čiastke 764 

557,54 € pri plnení na 46,42 % 
k upravenému rozpočtu a výdav-
kové finančné operácie vo výške 
141 239,05 € pri plnení na 49,36 
% k upravenému rozpočtu.

Poslanci jednomyseľne zobrali 
na vedomie predloženú monito-
rovaciu správu.

SPRÁVA NÁČELNÍKA MSP 
O ČINNOSTI MSP

Na zasadnutí MZ predniesol 
náčelník MsP Mgr. Adrian Begáň 
správu o činnosti mestskej polí-
cie za obdobie január – august 
2021. Po krátkej diskusii, ktorá sa 
týkala najmä nesprávneho par-
kovania v meste, poslanci zobrali 
túto správu na vedomie.

ČINNOSŤ HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA MESTA

Na zasadnutí MZ predložila 
hlavná kontrolórka mesta Mgr. 
Jarmila Šutá prehľad plnenia 
uznesení prijatých MZ. Po krátkej 
diskusii poslanci tento prehľad 
zobrali na vedomie. Následne im 
predložila správu o vykonanej 
kontrole, ktorá sa týkala roz-
počtových opatrení mesta. Túto 
správu poslanci taktiež jednomy-
seľne zobrali na vedomie.

INTERPELÁCIE, DISKUSIA
Poslanci predniesli vedeniu 

mesta rôzne interpelácie a pod-
nety občanov, ako napr. oprava 
sochy sv. Ladislava na radnici, 
orez stromov, dotazníky na 
kontajnery, separácia odpadu 
a pod., ktorými sa budú zaoberať 
jednotlivé oddelenia mestského 
úradu. Na niektoré interpelácie 
primátor mesta odpovedal pria-
mo na rokovaní MZ.

Alena Uríková,
vedúca odd. organizačno-

administratívneho MsÚ Rajec
Snímka: archív MsÚ
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Po úspešnej žiadosti o podporu z Fondu na podporu umenia získalo mesto Rajec 
finančné prostriedky vo výške 23 000 eur pre projekt Mestská knižnica s novou 
tvárou. 

POSKYTOVANIE JEDNORAZOVEJ HMOTNEJ 
PODPORY PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

Projekt bol zameraný predo-
všetkým na skvalitnenie interiéro-
vého vybavenia pre používateľov 
knižníc, teda našich návštevníkov 
– čitateľov. V príjemnom prostre-
dí nových priestorov Mestskej 
knižnice Rajec, ktoré ponúkajú 
moderné nábytkové vybavenie 
a oddychové časti (hlavne regály 
na knihy, sedačky či taburetky), 
môžu návštevníci knižnice príjem-
ne stráviť čas venovaný knihám. 
Zmodernizovaný priestor a vy-
bavenie nahradili opotrebené, 
funkčne aj esteticky nevyhovujúce 
vybavenie knižnice. V súčasnos-
ti tak mestská knižnica ponúka 
svojim používateľom moderný 
a prehľadný priestor, ktorý zod-
povedá požiadavkám kladeným 

v súčasnej dobe na knižničné 
služby. Realizácia projektu si vyža-
dovala i drobné stavebné úpravy, 
ktoré umožnili v súčasnosti nové 
dispozičné riešenia a členenie 
priestorov knižnice.

Sme radi, že v súčasnosti už 
môžu mestskú knižnicu plne 
využívať všetci jej návštevníci. 
Zároveň čitateľov iste poteší aj 
obohatenie knižničného fondu 
našej knižnice o niekoľko desiatok 
nových knižných titulov, ktoré 
budú v blízkej budúcnosti zakúpe-
né taktiež vďaka podpore Fondu 
na podporu umenia.

Ing. Rybárová,
odd. strategického rozvoja,

MsÚ Rajec
Snímky: archív MsÚ

Uznesením Mestského za-
stupiteľstva v Rajci č. 6/2021 
nadobudli dňom 1. marca 2021 
platnosť zásady poskytovania 
jednorazovej hmotnej podpory 
pri narodení dieťaťa. Tieto zá-
sady stanovujú pravidlá a výšku 
poskytovania tejto jednorazovej 
hmotnej podpory.

V prípade, že máte záujem 
o poskytnutie tejto jednorazovej 

hmotnej podpory, vypíšte žia-
dosť, ktorá je uvedená na webo-
vej stránke mesta: http://www.
rajec.info/article/default/5521 
a doručte nám ju jedným z týchto 
spôsobov:

 písomne na adresu: Mestský 
úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 
015 22 Rajec

 osobne do podateľne Mest-
ského úradu Rajec – klientske 

centrum v úradných hodinách
 elektronicky na email: podatel-

na@rajec.sk

Bližšie informácie získate aj na 
telefónnych číslach:

041/ 5076526 – Alena Uríková
041/ 5076511 – evidencia oby-

vateľstva Alena Uríková,
vedúca odd. organizačno

-administratívneho MsÚ Rajec

Mestská knižnica s novou tvárou

Projekt „Mestská knižnica 
s novou tvárou“ z verejných 
zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia.

Pred rekonštrukciou Po rekonštrukcii
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Obchodovanie s ľuďmi (moderné otroctvo, Modern Slavery) predstavuje závažné 
porušovanie ľudských práv a zásah do dôstojnosti a integrity ľudskej bytosti. Má 
veľmi široký medzinárodný dosah a v súčasnosti je celosvetovým problémom. 

MSP RAJEC: OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

Je celosvetovo radené medzi 
najvýnosnejšie a najrýchlejšie sa 
rozmáhajúce druhy organizovanej 
trestnej činnosti (zbrane, drogy, 
obchod s ľuďmi) z dôvodu ľah-
kého prístupu k tovaru – ľudskej 
bytosti, možnosti predávať obeť 
opakovane, ľahkej náhrady straty 
tovaru a minimálnych finančných 
strát.

Podľa údajov OSN je vo sve-
te ročne zobchodovaných 2 – 4 
milióny ľudských obetí, pričom 
zločinecké skupiny zinkasujú zisk 
vo výške 150 miliárd USD.

Len v Európe je takto ročne 
zobchodovaných takmer 500-tisíc 
ľudských obetí, pričom zločinecké 
skupiny zinkasujú zisk vo výške 13 
miliárd EUR.

Slovenská republika svojou 
zemepisnou polohou, vnútornou 
infraštruktúrou, medzinárodný-
mi dopravnými koridormi, 98 km 
dlhou schengenskou hranicou 
s Ukrajinou, vnútornou štruk-
túrou a skladbou obyvateľstva, 
sociálno-ekonomickou situáciou 
objektívne vytvára optimálne 
predpoklady pre existenciu nad-

národného zločinu obchodovania 
s ľuďmi. Je možné konštatovať, 
že Slovenská republika je krajinou 
pôvodu, resp. zdrojovou a tranzit-
nou krajinou obetí obchodovania 
s ľuďmi, pričom čoraz častejšie aj 
samotným miestom vykorisťova-
nia obetí.

Ako sa teda nestať obeťou ob-
chodovania s ľuďmi? Odpoveď na 
túto otázku sa pokúsili zodpove-
dať policajti odboru obchodovania 
s ľuďmi Prezídia Policajného zboru 
Slovenskej republiky, plk. JUDr. 
Kamil Pinček, mjr. PhDr. Simona 

Horníková a mjr. Ing. Janka Nosko-
vičová počas prednášok zorgani-
zovaných v spolupráci s Mestskou 
políciou v Rajci, ktoré sa uskutoč-
nili pod záštitou primátora mesta 
Rajec Ing. Milana Lipku v dňoch 
28. júna pre študentov Gymná-
zia v Rajci a 17. septembra pre 
žiakov 9. ročníka Základnej školy, 
Lipová v Rajci. Študenti gymnázia 
a žiaci ZŠ Lipová získali informá-
cie o formách, metódach, postu-
poch a profile páchateľov tejto 
závažnej trestnej činnosti. Taktiež 
získali informácie, ako majú po-
stupovať a na čo sa majú zamerať 
pred vycestovaním do zahraničia 
(štúdium, práca, cestovanie) alebo 
počas pobytu v zahraničí, aby 
sa nestali obeťou obchodovania 
s ľuďmi. Počas prednášok policajti 
policajného prezídia taktiež po-
skytli informácie, ako postupovať 
v prípade, ak sa staneme obeťou 
obchodovania s ľuďmi alebo sme 
svedkom tohto závažného proti-
právneho konania.

Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímka: archív MsP

Technické služby mesta Rajec, s.r.o., „r.s.p.“ Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta
„správca budov/koordinátor stavebných činností” – na dobu určitú 18 mesiacov

Kvalifikačné predpoklady:
 minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou – 
stavebné zameranie

Ďalšie podmienky:
 prax minimálne 5 rokov v oblasti realizácie sta-
vieb podmienkou,

 osvedčenie/spôsobilosť: odborná spôsobilosť na 
výkon stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru 
vítaná

 znalosť zákona č. 50/1976 (stavebný zákon), 
platných právnych predpisov v oblasti výstavby, 
správy majetku

Náplň práce:
 kontroluje vykonanie prác pri údržbe, opravách a 
stavebných úpravách objektov vo vlastníctve mesta, 

 spracováva dokumentáciu spojenú so správou 
budov, koordinuje s mestom stavebné činnos-
ti,
 vydáva vyjadrenia a stanoviská k prenese-
nému výkonu štátnej správy, k pripájaniu 
pozemných komunikácií, používaniu doprav-
ných značiek a zariadení, zriadeniu parkoviska 
a pod.

Termín nástupu: dohodou
Platové podmienky:

 výška funkčného platu 950,- € v zmysle zákona  
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom zá-
ujme (plat môže byť navýšený podľa skúseností 
a praxe uchádzača)

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, so súhlasom uchádzača s použitím 
osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov posielajte do 14.10.2021 písomne na adresu: Technické služby mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 

22 Rajec alebo na emailovú adresu: riaditel@tsmr.sk. 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kardoš, tel. 0948 303 295

Technické Služby Mesta Rajec
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Okolie Domova vďaky je zase o čosi krajšie. Aj v tomto roku prebiehali počas jarných 
a letných dní revitalizačné práce na úprave exteriérov areálu zariadenia. Potrebný materiál 
a rastlinky boli nakúpené vďaka finančnej podpore, ktorú Domovu vďaky poskytla Nadácia 
Kia Motors Slovakia. 

ZÁHRADA DOMOVA VĎAKY SA MENÍ
ÚŽITOK PRINESIE KLIENTOM AJ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Terénne úpravy a záhradnícke 
práce boli organizované tak, aby sa 
do nich mohli zapojiť aj prijímatelia 
sociálnych služieb poskytovaných 
zariadením. Prihliadalo sa pritom 
najmä na ich pohybové možnos-
ti. Samotná premena záhrady 
prebiehala v jednotlivých etapách. 
Najskôr sa odstránili niektoré 
náletové dreviny a vytvoril sa nový 
výsadbový priestor okolo spevne-
ných plôch. Následne bolo reali-
zované vysádzanie rastliniek, a to 
predovšetkým liečivých byliniek 
a suchomilných kvitnúcich trvaliek. 
Okolo veľkej časti chodníka bol 
umiestnený bohatý levanduľový 
záhon. Tento v budúcnosti poteší 
nielen svojou upokojujúcou vôňou 
a farbou; pritiahne do záhrady aj 
viac užitočných opeľovačov. Hmý-
riace sa včielky pomôžu rastlinstvu 
v okolí zariadenia, obveselia senio-
rov a pohľad na ne umocní pocit 
krásy prítomného okamihu. Kvety 
levandule budú po zbere využité 
na ergoterapeutické činnosti.

Okrem levandule boli do záho-
nov vyberané najmä aromatické 
bylinky vhodné na sušenie a spra-
covanie do chutných a liečivých 
čajov. Za všetky spomeňme najmä 
mätu, medovku, šalviu, ale tiež 
alchemilku či lesné jahody, z kto-
rých môžu byť zužitkované nielen 
zdravé plody, ale aj voňavé listy. Do 
areálu sme vysadili tiež nové dre-

viny, ktoré časom potešia svojimi 
plodmi a prinesú zlepšenie mikro-
klímy v záhrade.

V súvislosti s výsadbou bola pre 
prijímateľov sociálnych služieb zor-
ganizovaná aj zážitková akcia, za-
meraná na rozpoznávanie liečivých 
bylín a ich vlastností. Seniori si 
pochutnali aj na tematickom občer-
stvení, v rámci ktorého nechýbali 
osviežujúce bylinkové nápoje.

Okrem zveľaďovania životného 
prostredia sa nám darí zlepšovať 
podmienky v Domove vďaky aj po 
iných stránkach. V nadväznosti 
na finančné možnosti a pande-
mickú situáciu prebiehajú v za-
riadení postupne rekonštrukčné 

práce; snažíme sa najmä o úpravu 
sociálnych zariadení. Vďaka tímu 
z Úsmevu pre seniorov sme získali 
aj nové mobilné telefóny, ktoré 
prijímateľom sociálnych služieb 
v tejto neľahkej dobe pomohli pri 
zachovaní pravidelného kontaktu 
s ich najbližšími. Za všetky uve-
dené prínosy sme veľmi vďační. 
Do ďalších dní sa snažíme hľadieť 
s optimizmom a naďalej budeme 
hľadať možnosti a spôsoby, ktorými 
seniorom v zariadení umožníme 
prežívať kvalitnejšiu a podnetnejšiu 
jeseň života.

Lívia Hodasová,
riaditeľka Domova vďaky

Snímky: archív zariadenia

DOBROČINNÁ

ZBIERKA
DOBROČINNÁ

ZBIERKA

MESTO RAJEC ORGANIZUJE DOBROČINNÚ ZBIERKU

VEĽKÁ ZASADAČKA MSÚ RAJEC 

Letné a zimné oblečenie; nepoškodená obuv; deky, uteráky, utierky, záclony, 

posteľná bielizeň; nepoškodené hračky; nepoškodené potreby do domácnosti

PROSÍME VÁS, ABY STE PÁNSKE OBLEČENIE BALILI SAMOSTATNE.

11.10. - 15.10.2021
8.00 - 12.00   13.00 - 16.00 hod. 

Záhradnícke práce S novým mobilným telefónom
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Informácie 
z Cenzuálu

Podľa schváleného progra-
mu boli po prevedení kontroly 
plnenia uznesení predsedom 
prerokované všetky body progra-
mu. V bode aktuálna výrob-
no-ekonomická situácia predseda 
informoval výbor a členov DR, že 
na úseku ťažby dreva je za 1. – 8. 
mesiac vyťažených 7800 m3 drev-
nej hmoty a z toho náhodná ťažba 
je 3200 m3, čo predstavuje 41 % 
podiel z celkovej ťažby. Ostatná 
ťažba je plánovaná. Náhodnou 
ťažbou rozumieme ťažbu dreva po 
vetrovej kalamite a drevo napad-
nuté lykožrútom. Určitou nepriaz-
nivou správou je pokles ceny 
dreva v priemere o 20,- € za 1 m3. 
Veríme, že sa situácia zastabilizuje 
a odbytové ceny opäť porastú.

Ďalším bodom rokovania bolo 
predstavenie plánu investícií na 
toto funkčné obdobie, ktoré uvie-
dol predseda Cenzuálu. Keďže sa 
jedná ešte o živý nedopracovaný 
plán investícií, členovia výboru 
boli s ním oboznámení s tým, že 
sa k nemu budú ešte vracať na 
svojich ďalších zasadnutiach. Len 
pre názornosť uvediem niektoré 
plánované zámery. Ide o investí-
cie na stredisku Píla: dobudovanie 

sociálnych zariadení a nový vý-
robný program - spracovanie pilín 
na brikety. Na účelovom zariadení 
Elhotná chceme dobudovať so-
ciálne zariadenia, priviesť elek-
trickú prípojku až k chate Oselná, 
rekonštruovať most v doline 
Tmavá. V lesnej škôlke plánujeme 
investovať do klimatizovaného 
skladu. Vieme, že je potrebné rie-
šiť veľa iných investícií, ale na to 
musíme vytvoriť dostatok finanč-
ných zdrojov. Rozsah investícií 
bude každoročne prehodnocova-
ný v pláne a bude ho schvaľovať 
valné zhromaždenie podielnikov.

Dôležitým bodom programu 
bola informácia o pláne starost-
livosti o chránené vtáčie územie 
Malá Fatra do roku 2050, ktorý 
nám predložila Správa NP Malá 
Fatra. Keďže podľa tejto smernice 
bude u nás dochádzať k rôznym 
obmedzeniam, je nutné spracovať 
naše pripomienky a prerokovať 
ich so zástupcami Správy NP 
Malá Fatra. Na záver výbor schvá-
lil plán zasadnutí na 4. štvrťrok 
2021.

Za výbor spoločenstva:
Ing Karol Dobeš

Snímka: archív CS PS

Po skončení prázdninového obdobia sa konalo 
plánované zasadnutie výboru Cenzuálu dňa  
7. septembra 2021 na účelovom zariadení v Elhotnej. 
Tohoto zasadnutia sa zúčastnili aj členovia DR.

Trošku sme tú starú známu vetu 
o Eme, ktorá má mamu, a mame, 
ktorá má Emu, poopravili.

S veľkými nádejami a veríme, 
že aj s radosťou sme nastúpili 
do školy, kde sa za pár týždňov 
udialo tóóóľko zmien. Privítali sme 
tri prvácke triedy, plné veselých 
a zvedavých školákov, ktorí sa na 
školu tešili asi zo všetkých najviac. 
Pripravené aktovky, nové dosky, 
peračníky – to všetko voňalo no-
votou. Neprešiel ani mesiac a už 
veselo lúskajú prvé slabiky, niektorí 
prečítajú aj zopár slov a tvária sa, 
akoby v tej škole boli už celé roky. 
Sú rozhodne smelší a odvážnejší 
ako ich predchodcovia.

Tí starší sa opäť porozhliadli po 
škole. Obkukli nových učiteľov, 
dozvedeli sa, čo ich čaká a nemi-
nie v tomto školskom roku. Jedni 
sa tvária veselo, iní opatrne, ďalší 
možno s obavou. No a pre všet-
kých nastala v škole veľká ZMENA: 
elektronická komunikácia s rodičmi 
aj so školákmi, elektronická žiacka 
knižka – to všetko sa deje prostred-
níctvom nového informačného 
systému EduPage. Je to aplikácia 
pre učiteľov, rodičov a žiakov. No 
a najmä rodičom sa to páči. Poda-
rilo sa im prelúskať všetky manuály 
a teraz vedia všetko omnoho skôr, 
než príde ich školák či školáci do-
mov. Jednoducho a rýchlo sledujú 
známky, dochádzku, zadané domá-
ce úlohy. Paráda, nie?

Tak si držme navzájom palce. 
Aby nás nezavreli, aby sme neo-
choreli... „Zahoďme tie obavy za 
seba, pretože najlepší spôsob, ako 
si zabezpečiť zajtrajšie šťastie, je 
byť taký šťastný, ako sa len dá, už 
dnes.“ (Charles W. Eliot).

Mgr. Jana Paulinyová
Snímka: archív školy

Chata Oselná

ZŠ LIPOVÁ: KEĎ EMA 
MÁ UČITEĽKU A MAMA 
MÁ EDUPAGE
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Jedným z dominantných prvkov školského dvora v Ma-
terskej škole na Ul. obrancov mieru v Rajci je domček 
Deduška Večerníčka. Dostal sa k nám pred mnohými 
rokmi ako dar od domácej firmy Drevodom Rajec. 

Domček Deduška Večerníč-
ka je vernou kópiou toho, ktorý 
poznajú milióny divákov z ob-
ľúbených večerníčkov. Masívne 
drevo, ktoré bolo použité na 
jeho stavbu, a drevená šindľo-
vá strecha zdôrazňovali jeho 
jedinečnosť. Domček od samého 
začiatku prinášal deťom priestor 
pre spontánnu hru v originál-
nom prostredí. Pre učiteľov bol 
zasa kvalitným učebným zdro-
jom. Zub času sa však postupne 
zahryzával aj do nášho domčeka 
a my sme smutne pozorovali 
jeho chátranie. Uvedomovali sme 
si nevyhnutnosť jeho opravy. 
Obnovu domčeka sme preto 
zahrnuli do projektu, ktorého 
realizácia nás čaká v blízkom 
období. Rekonštrukcia strechy 
najmä z dôvodu finančnej a od-
bornej náročnosti však bola pre 
nás veľkým otáznikom. S pros-
bou o pomoc sme sa obrátili 
na Ing. Miloša Brončeka, ktorý 
prejavil ochotu riešiť náš prob-
lém. V krátkom čase zrealizoval 
obhliadku domčeka, zabezpečil 
materiál na novú strechu a ľudí 
pre vykonanie odbornej prá-
ce. Všetky práce, ktoré majstri 
zručne prevádzali, mali možnosť 
naživo pozorovať aj deti. Zha-
dzovanie starých šindľov a sa-

motné pokrývanie strechy bolo 
naozaj zážitkové. Výsledok, ako 
sme predpokladali, nás všetkých 
ohromil. Keďže bol použitý prvo-
triedny drevený šindeľ, celkové 
náklady sa vyšplhali na sumu 
2300 €.

Vďaka ochote a ústretovos-
ti Ing. Miloša Brončeka má náš 
domček Deduška Večerníčka 
konečne novú strechu! Teší nás 
najmä to, že je opäť originálna, 
šindľová. Pod novou strechou sa 
budú môcť naši škôlkári vyhrať 
dosýta v každom ročnom období. 
Za všetky deti aj rozprávkového 
Deduška Večerníčka firme Drevo-
dom Rajec srdečne ďakujeme!

Jana Demeterová,
riaditeľka MŠ Obr. mieru

Snímky: archív MŠ

MS OBR. MIERU: DREVODOM 
RAJEC POTEŠIL NAŠE DETI

Výchovno-vzdelávacia činnosť 
v materskej škole je zameraná na 
všestranný rozvoj osobnosti kaž-
dého dieťaťa, ktoré ju navštevuje.

Jednou z oblastí je aj zdravie 
a pohyb, ktorej hlavným cieľom je 
osvojenie si základných pohybo-
vých zručností, čoho predpokla-
dom sú pohybové schopnosti. 
Deťom vytvárame podnetné pro-
stredie pre ich motorický vývoj, 
vedieme ich k potrebe pohybovať 
sa, zvyšovať ich pohybovú aktivi-
tu, rozvíjame u nich sebadôveru 
a istotu v zvládaní športových 
výziev a osvojenie si nových 
pohybových zručností. Prostred-
níctvom aktivít deti vedieme 
k uvedomeniu si hodnoty zdravia 
a k pochopeniu významu starost-
livosti o svoje zdravie. Pestujeme 
u nich pocit radosti z pohybu, 
získavajú skúsenosti s konkrét-
nym pohybom, ktorý postupne 
zdokonaľujú.

Súčasťou tejto vzdelávacej 
oblasti je aj podoblasť Hygiena 
a sebaobslužné činnosti, kde 
sledujeme úroveň osvojenia si 
obliekania, vyzliekania, obúvania 
– zaväzovanie šnúrok, používa-
nie príboru pri jedle a schopnosť 
upratať si po sebe. V praxi sa 
však stretávame s nedostatočnou 
podporou týchto činností v do-
mácom prostredí, kde z dôvodu 
časovej tiesne rodičia deťom po-
máhajú alebo robia prácu za nich, 
a tým potláčajú ich samostatnosť. 
V materskej škole prostredníc-
tvom rôznych súťažných aktivít 
deti motivujeme k osvojovaniu si 
týchto zručností a návykov.

Mária Kamenská,
MŠ Mudrochova

Snímka: archív MŠ

MŠ MUDROCHOVA: 
CHCEME BYŤ ZDRAVÍ 
A ŠIKOVNÍ
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Posedenie dôchodcov

Po dobrom guľáši, ktorý sa varil v mesiaci august, sa 
dôchodcovia opäť stretli až po prázdninách, kedy sa 
venovali svojim vnúčatám a prácam v záhrade. Pre toto 
posedenie sme vybrali stredu 8. septembra. 

PONÚKAM INDIVIDUÁLNE

DOUČOVANIE MATEMATIKY

PRE ŽIAKOV 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Tel.: 0903 317 452

inzercia

AKCIA  do 31.12.2021 -20%
 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

inzercia

AKCIA  do 31.12.2021 -20%
 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

inzercia

Po privítaní členov a zahájení 
predsedníčkou nasledovalo blaho-
želanie tým, ktorí v tomto mesiaci 
oslavujú svoje narodeniny a me-
niny. Po slávnostnom prípitku sa 
rozprúdila medzi členmi debata. 
Bolo sa o čom rozprávať, veď 
takto v klube sme sa stretli po 
dlhej dobe. Z jedálne Rajka sme 
mali výborný obed, ktorý všetkým 
chutil, patrí im srdečná vďaka. 
A keďže toto posedenie malo byť 

pri hudbe, naši hudobníci prišli 
a zábava sa začala. Hrali nám 
v ľudovom tóne a hneď sa našli 
jedinci, ktorí začali tancovať. Ešte 
si členovia pochutnali na zákusku 
z cukrárne Júlia, za ktorý im tiež 
srdečne ďakujeme. Členovia sa 
dobre bavili až do večerných 
hodín, kedy sa postupne poberali 
k svojim rodinám.

Viera Jandušíková,
Denné centrum

PRI HUDBE V DENNOM 
CENTRE

Zosobášili sa v Rajci
Monika Pekná a Michal Šimek
27.8.2021
Paulína Kardošová a Michal Tkáčik
27.8.2021
Katarína Cibulková a Jakub Gabaj
27.8.2021
Terézia Dolinayová a Mário Zafka
4.9.2021
Kristína Melicherová a Tomáš Škraban
4.9.2021
Ing. Júlia Pavelová a Juraj Čičkán
18.9.2021
Simona Babišová a Daniel Hanus
18.9.2021

Narodili sa
Karolína Smiešková – jún
Júlia Gabajová – august 
Nela Kubišová – august
Matej Hús – september

Opustili nás

Matej Hús Matej Hús 

Bohuš Kašuba 1951 – 16.9.2021
Emília Pekarová 1932 – 17.9.2021

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb 
alebo ich rodinných príslušníkov.

POĎAKOVANIE - OPRAVA
Ďakujeme pani učiteľkám a celému personálu 

MŠ na Mudrochovej ulici v Rajci za ich 
profesionálny prístup k práci s deťmi. Osobitná 

vďaka patrí pani riaditeľke 
Mgr. Lenke Šujanskej 

a pani učiteľke 
Danke Dubeňovej

za kladný prístup a lásku, s akou pristupovali pri 
výchove zverených detí a odovzdávali im svoje 

vedomosti. 
S vďakou rodičia Hanulákovci a Filipko.
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VYDARENÉ LETO MLADÝCH ŠACHISTIEK

ZÁVER TENISOVEJ SEZÓNY V ZNAMENÍ 
DOBRÝCH VÝKONOV

Mladé rajecké šachistky majú za sebou úspešné leto. Po skoro ročnej pauze spôso-
benej pandémiou, sa dočkali a z online priestoru sa konečne posadili za šachovnice. 
Po tak dlhej pauze bol každý plný očakávania, v akej forme sa predvedú súperi, kto 
koľko natrénoval, aké výsledky dosiahneme. A výsledky sme teda dosiahli parádne!

Staršia žiačka Sofia Pauková sa posledný augustový víkend zúčastnila turnaja triedy 
D v kategórii dorasteniek v Benet LTC Bytča, kde odohrala niekoľko náročných zápa-
sov proti starším súperkám. 

Spolu s Katarínou Jakubcovou 
(STK Martin Priekopa) po dra-
matickom zápase 4:6, 7:5, 10:8 
získali tretie miesto. Vo dvojhre 
sa prebojovala až do finále. 
Výsledky: 1K: 6/0, 6/0, 2K: 3/6, 
6/1, 6/1, 4F: 3/6, 6/4, 6/1, SF: 
6/4, 6/0, F: 4/6, 4/6.

Po jej prvých zahraničných 
skúsenostiach začiatkom leta 
v slovinskom Portoroži sa zú-
častnila ďalších medzinárodných 
turnajov, v ktorých sa rozhodne 

Hneď na začiatku leta čakal 
mladých šachistov najdôležitejší 
tuzemský turnaj sezóny – maj-
strovstvá Slovenska mládeže 
v klasickom šachu v Starej Ľubov-
ni. Rajecký klub mal zastúpenie 
v kategórii dievčat do 8 rokov 
(Nina Haásová) a v kategórii diev-
čat do 12 rokov (Timea Haásová). 
Obidve dievčatá predviedli parád-
ne výkony, vyhrali svoje kategórie 
a stali sa tak majsterkami SR pre 
rok 2021!

Víťazstvami na majstrovstvách 
SR si obe dievčatá zabezpečili 
nomináciu na augustové maj-
strovstvá Európskej únie v Českej 
republike, ktoré boli vzhľadom na 
odloženie tohtoročných majstrov-
stiev sveta a Európy z pandemic-
kých dôvodov pre tieto vekové ka-
tegórie vrcholom šachovej sezóny 
za šachovnicami. A ani tu sa ako 
reprezentantky Slovenska vôbec 
nestratili. Naopak. V tvrdej kon-
kurencii hráčov a hráčok z Česka, 
Nemecka, Poľska, Rumunska, Bul-
harska, Švajčiarska a Chorvátska 
obsadila Nina 4. miesto v kategórii 
dievčat do 8 rokov a Timea 1. 
miesto v kategórii dievčat do 12 
rokov. Po víťazstve v roku 2019 
(v kategórii do 10 rokov) je to tak 

už Timein druhý titul majsterky 
Európskej únie!

Šachové leto zakončili naše 
hráčky na septembrových maj-
strovstvách Slovenska mláde-
že v rapid šachu v Nitre. Svoju 
tohtoročnú dominanciu vo svojej 
kategórii do 12 rokov potvrdila 
Timea, ktorá opäť zvíťazila a získa-
la tak šachové „double“ – stala sa 
po klasickom šachu majsterkou 
SR aj v rapid šachu. Nina vo svojej 
kategórii do 8 rokov obsadila 2. 
miesto, keď jej titul ušiel o vlások 
po prehre s neskoršou víťazkou. 

No a svoju premiérovú účasť 
na zisk medaily premenil aj náš 
najmladší hráč – iba 5-ročný Timur 
Haás, pre ktorého to bola prvá 
účasť na šachovom turnaji vôbec. 
V kategórii chlapcov do 6 rokov 
vybojoval 3. miesto. Timea ešte 
k individuálnym titulom stihla 
pridať aj titul v súťaži družstiev, 
keď hosťovala v klube ŠK Junior 
CVČ Banská Bystrica – víťaznom 
družstve mladších žiakov.

Vynikajúce výsledky dosiahli 
aj naše bývalé členky Domini-
ka a Zuzka Tomčíkové, ktoré sa 
presadili na medzinárodných 
majstrovstvách Slovenska žien 
v Piešťanoch. Zuzka obsadila 
6. miesto a Dominika dokonca 
zvíťazila a stala sa tak majsterkou 
Slovenska žien!

Máme teda za sebou vskutku 
vydarené šachové leto. Všetkým 
našim šachistom blahoželáme 
a držíme im palce do ďalších tur-
najov, snáď už bez obmedzení.

Zároveň sa tešíme na nových za-
čínajúcich šachistov, ktorých radi 
uvidíme na krúžku pre deti.

Sledujte nás na www.sachrajec.sk 
alebo na Facebooku: @sachrajec.

Ján Uhlárik
Snímky: archív klubu

Súrodenci Haásovci

RAJEC CUP 2021
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Futbalový klub Rajec
V sobotu 24. júla sa na futbalovom ihrisku v Rajci 
konal futbalový turnaj v kategórii mladších žiakov 
Rajcup 2021. 

Futbalový klub Rajec tak chcel 
po dlhej prestávke nadviazať na 
tradíciu letných turnajov žiakov, 
ktoré sa pod týmto názvom konali 
na futbalovom ihrisku v Rajci v mi-
nulosti.

Turnaj sa napokon konal za 
účasti deviatich mužstiev. Okrem 
domáceho FK Rajec sa predsta-
vili tiež TJ Partizán Domaniža, TJ 
Stráža, TJ Zbyňov, OŠK Rosina, ŠK 
Dynamo Diviaky, TJ ŠK Podhorie, 
FK Ďurčiná a Juventus Žilina.

Družstvá boli rozdelené do 
dvoch základných skupín, kde sa 
hralo systémom každý s každým, 
a postavenie jednotlivých tímov 
po základnej skupine určilo ďalší 
program turnaja. Emócie nechýbali 
už od samotného úvodu, mohli 
sme vidieť množstvo pekných 
gólov, radosti z futbalu a mnoho 
talentovaných futbalistov, z ktorých 
sa niektorí určite v budúcnosti pre-
sadia aj vo veľkom futbale. Nao-
zajstné vyvrcholenie turnaja prišlo 
vo vyraďovacích bojoch. V prvom 
semifinále sme mohli sledovať der-
by domáceho Rajca s futbalistami 
Zbyňova. To dospelo až do pe-
naltového rozstrelu, kde Zbyňovu 
stačilo premeniť poslednú penaltu 
na postup do finále. Lenže pod tla-
kom hráč Zbyňova zaváhal, Rajec 
napokon situáciu zvrátil a tešil sa 
z postupu do finále, kde ho už ča-
kal Juventus Žilina, ktorý si taktiež 
na penalty poradil s futbalistami 
Podhoria. Napätie do posledných 
sekúnd nechýbalo ani v súboji 
o konečné piate miesto, kde bola 
napokon šťastnejším tímom Stráža, 
ktorá uspela v ďalšom rozstrele 
zo značky pokutového kopu proti 
futbalistom Rosiny. Pohár za tretie 
miesto si z turnaja odniesli futba-
listi Podhoria, ktorí zdolali Zbyňov 

2:0. Čakanie na finále následne 
spestrilo vystúpenie silných mužov, 
ktorí nám predviedli, ako bojovali 
medzi sebou nepriatelia v dávnych 
časoch. Po ich vystúpení už nič 
nebránilo tomu, aby si to rozdali 
o víťazstvo pred krásnou diváckou 
kulisou, ako sa na finále patrí, dva 
najlepšie tímy na turnaji. Vo finále 
lepšie začal Juventus, keď sa dostal 
do dvojgólového vedenia. O odpo-
veď sa postaral krásnou ďalekonos-
nou strelou Matúš Veselý, ktorý dal 
domácim futbalistom a fanúšikom 
nádej na zvrat, lenže Juventus 
dokázal onedlho zvýšiť na 3:1, čo 
bol napokon aj konečný výsledok 
zápasu.

Víťazom prvého ročníka obnove-
ného turnaja Rajcup sa tak stal tím 
Juventus Žilina, na druhom mieste 
skončil domáci FK Rajec a tretie 
miesto patrí futbalistom TJ ŠK Pod-
horie. Po turnaji sa rozdávali taktiež 
ocenenia pre najlepších hráčov, 
ktoré získali:
Najlepší hráč: Daniel Plevko
Najlepší brankár: Sára Jakubíková
Najlepší strelec: Matúš Veselý

Touto cestou sa chceme poďako-
vať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o bezproblémo-
vý priebeh pomerne veľkého, a tým 
pádom aj organizačne náročné-
ho turnaja, aký futbalové ihrisko 
v Rajci už dlho nezažilo. Veríme, že 
všetci zúčastnení si dobre zahrali 
a odchádzali z Rajca s dobrým 
pocitom a tiež, že sa nám tradíciu 
tohto turnaja podarí udržať a o rok 
sa stretneme na ďalšom ročníku. 
Taktiež chceme poďakovať spon-
zorom turnaja: mesto Rajec, spol. 
ANAJ a Bistro 12 Rajec.

Ing. Marek Kmeť
Snímka: archív klubu

nestratila. V rámci TEJT (Ten-
nis Europe Junior Tour) postúpi-
la v „Banská Bystrica Cup U14” 
vo dvojhre po výhre v kvalifikácii 
do hlavnej súťaže a vo štvorhre 
spolu s Kristínou Kubalovou 
(TK Žilina) napriek dobrému 
výkonu nezdolali izraelsko-ukra-
jinské skúsenejšie súperky. Na 
turnaji „Pepas Cup U14” sa cez 
dva 3-setové výborné zápasy 
prebojovala v hlavnej súťaži do 
osemfinále, kde podľahla až 
favorizovanej hráčke z Moskvy. 
Vo štvorhre sa spolu s Marti-
nou Škoricovou (TK Slávia STU 
Bratislava) dostali do štvrťfinále 
hlavnej súťaže. Skúsenosti sú na 
nezaplatenie a hlavne sú nepre-
nosné, preto prajeme úspešné 
reprezentovanie klubu, mesta, 
školy a tenisovej akadémie aj 
naďalej. Najbližšie v rakúskom 
Bad Waltersdorf Junior Trophy.

15. septembra sme zorganizo-
vali pre všetkých členov klubu 
tradičný RAJEC OPEN 2021. 
Samostatné disciplíny mali deti 
do 10 rokov a starší si nič neda-
rovali vo vzájomných zápasoch 
na jeden set. Viac ako o výsled-
ky však išlo o príjemne strávený 
športový deň, do ktorého sa 
okrem aktívne trénujúcich hrá-
čov zapojili aj rekreační tenisti 
a rodičia detí. Taktiež nás teší 
rozrastajúci sa počet najmlad-
ších nádejí, ktoré už začínajú 
absolvovať svoje prvé turnajové 
zápasy.

Martin Pauko
Snímky: archív klubu

Finálová účasť Sofie Paukovej na turnaji 
dorasteniek
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SPA APHRODITE RAJECKÉ TEPLICE SO ŠPIČKOVOU REHABILITÁCIOU

Navštívte Spa Rehab Clinic

Na spomínanú prevenciu a imunitu 
v boji proti vírusom má blahodárný 
vplyv práve komplex bazénov s ter-
málnou liečivou vodou, vodoliečebné 
terapie, rôzne procedúry a špičkové 
beauty pre nežné pokolenie.

ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ
Tohtoročnou novinkou kúpeľov je 

otvorenie moderného špičkového 
rehabilitačného zariadenia Spa Rehab 
Clinic s kompletnou diagnostikou. 
Jednoducho, Spa Rehab Clinic je 
špičkovo vybavené rehabilitačné 
centrum, v ktorom sa náš zdravotníc-
ky odborný tím venuje diagnostike, 
prevencii a liečbe bolestivých stavov 
pohybového aparátu. Služby našej 
rehabilitačnej kliniky sú určené pre 
návštevníkov kúpeľov, ale i klientov 
zo širokej verejnosti, ktorí hľadajú 
komplexnú prevenciu, diagnostiku 
a terapiu pohybového systému. 
„Okrem nášho vysoko vzdelaného 
a odborného personálu – lekári, zdra-
votné sestry, fyzioterapeuti, nutriční 

terapeuti – sme zariadili našu kliniku 
najmodernejšími certifikovanými 
rehabilitačnými prístrojmi, ktoré mô-

žem považovať za určitý druh ‚lieku‘,“ 
hovorí medicínsky riaditeľ Spa Rehab 
Clinic, MUDr. Abdulla Al Hakim, MH.

Na základe vyšetrenia lekárom 
budete môcť využívať moderné 
a špičkové prístroje, ako sú Imoove, 
Record, segmentálny multifrekvenč-
ný telesný analyzátor Tanita MC-780, 
ktorý vám zistí váš metabolický vek. 
Rovnako môžete využiť aj paten-
tované zariadenia na rázovú vlnu, 
indukčnú a laserovú terapiu, lokálnu 
kryoterapiu, ale aj unikátnu terapeu-
tickú procedúru „vodná trakcia“, pri 
ktorej primárne dochádza k relaxácii 
svalstva, zníženiu tlaku na kĺbové 
púzdra a medzistavcové platničky 
veľmi šetrným spôsobom, nakoľko 
telo je ponorené v termálnej liečivej 
vode. A navyše vďaka komplexnému 
rozboru krvi si môžete zistiť aj bio-
chemické procesy vo vašom orga-
nizme a dať si stanoviť krvný obraz 
s diferenciálom, metabolizmus tukov, 
pečeňové testy, funkciu obličiek, stav 
minerálov a hodnotu vitamínu D.

Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice sú zamerané na liečbu pohybových, dýcha-
cích, nervových chorôb a chorôb z povolania. Pre návštevníkov sú však skvelým 
miestom na načerpanie novej potrebnej pozitívnej energie. 
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Pekný de?, pán 

Begin forwarded message:

From: "Norpal" <norpal@chello.sk>
Date: 30. január 2013 15:22:38 GMT+01:00
To: Elena Rafayová <creoplus@creoplus.sk>
Subject: Re: Vizitky  - prosba o cenovú ponuku na tla? vizitiek
Return-Path: <norpal@chello.sk>
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.3.2 (2011-06-06) on mail4.hostmaster.sk
X-Original-To: creoplus@creoplus.sk
Delivered-To: creoplus@creoplus.sk
Received: from fep11.mx.upcmail.net (fep11.mx.upcmail.net [62.179.121.31]) by mail4.hostmaster.sk (Postfix) with ESMTP id 4ABB416140021 for <creoplus@creoplus.sk>; Wed, 30 Jan 2013 15:22:40 +0100 (CET)
Received: from edge04.upcmail.net ([192.168.13.239]) by viefep11-int.chello.at (InterMail vM.8.01.05.05 201-2260-151-110-20120111) with ESMTP id <20130130142239.NKEM2060.viefep11-int.chello.at@edge04.upcmail.net> for <creoplus@creoplus.sk>; Wed, 30 Jan 2013 15:22:39 +0100
Received: from MatusPC ([89.173.159.103]) by edge04.upcmail.net with edge id uENe1k00r2E8hdV04ENeae; Wed, 30 Jan 2013 15:22:39 +0100
X-Sourceip: 89.173.159.103
Message-Id: <262EB02A28224065956F8DC143092A0A@MatusPC>
References: <9B0FF16F-4CD9-463A-A3B5-349D0A6FBF76@creoplus.sk>
In-Reply-To: <9B0FF16F-4CD9-463A-A3B5-349D0A6FBF76@creoplus.sk>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="utf-8"; reply-type=response
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Priority: 3
X-Msmail-Priority: Normal
Importance: Normal
X-Mailer: Microsoft Windows Live Mail 16.4.3505.912
X-Mimeole: Produced By Microsoft MimeOLE V16.4.3505.912

Dobry den, 200 ks - 25,89 ? s DPH

Štípala M.

-----Pôvodná správa----- From: Elena Rafayová
Sent: Wednesday, January 30, 2013 3:13 PM
To: norpal@chello.sk
Subject: Vizitky - prosba o cenovú ponuku na tla? vizitiek

Prajem pekný de?,
prosila by som vás o ponuku na výrobu vizitiek: 3-farebné, papier
grafický, rozmer 5x9 cm, jednostranné
Po?et kusov:
200 kusov
alebo
2x po 200 kusov
Termín dodania:

?akujem
Elena Rafayová
0918 60 28 65 

Vážení čitatelia, Vážení čitatelia, 
kto z Vás sa preukáže v kúpeľoch  kto z Vás sa preukáže v kúpeľoch  

Spa Aphrodite Rajecké Teplice Spa Aphrodite Rajecké Teplice 
do 1. 12. 2021do 1. 12. 2021do 1. 12. 2021 týmto kupónom,

získazíska 50% zľavu 
na členstvo v Spa clube!na členstvo v Spa clube!

KUPÓNKUPÓNKUPÓNKUPÓNKUPÓNKUPÓN

SPA APHRODITE RAJECKÉ TEPLICE SO ŠPIČKOVOU REHABILITÁCIOU
MINERÁLNA VODA APHRODITE 
BLAHODARNE PÔSOBÍ NA 
ORGANIZMUS

Voda je najdôležitejšou zložkou 
nášho tela a je nevyhnutným pro-
striedkom na umožnenie priebehu 
väčšiny životne dôležitých funkcií. 
Samotný ľudský organizmus je 
tvorený až 80% vody, preto by sme 
jej dôležitosť nemali podceňovať. 
Minerálna voda APHRODITE je 
rajeckoteplická jemne alkalická 
voda, ktorá vyviera z hlbín zeme. 
Výnimočné fyzikálne a chemické 
vlastnosti získava kvôli geologic-
kej stavbe horninového podložia 
tvoreného dolomitmi a vápencami. 
Vďaka svojmu vyváženému zlo-
ženiu vápnika a horčíka v pomere 
2:1 a nízkej dávky sodíka vhod-
ne dopĺňa dennú dávku životne 
dôležitých minerálov a je vhodná 
na každodenný pitný režim. Pôsobí 
preventívne proti chronickému 
stresu, civilizačným chorobám, má 
priaznivé protizápalové účinky na 
tráviaci trakt, preto je vhodná aj na 
detoxikáciu.

Jedným slovom – v slovenských 
kúpeľoch Spa Aphrodite Rajecké 
Teplice rozhodne omladnete, zre-
laxujete, získate potrebnú imunitu 
a doslova zažijete raj na zemi. 
Tešíme sa na vás!

www.spa.sk
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AKCIA  do 31.12.2021 -20%
 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

inzercia


