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V noci z 13. na 14. mája vandali znièili eš-
te neodhalenú bustu rajeckého rodáka  
F. Ïurèanského. Boli chytení páchatelia?

V minulom èísle sme informovali o chys-
tanej elektrifikácii Záhradkárskej osady 
Tàstie.

V aprílovom èísle sme informovali o zvý-
šenom záujme rodièov o umiestnenie 
detí do materskej školy. Bude sa otvára� 
ïalšia trieda?

Už nieko¾ko rokov stojí nevyužitá budo-
va bývalej Intimódy.

Kto vyhral verejno-obchodnú sú�až na 
prenájom stravovacieho zariadenia – je-
dálne a kuchyne v kultúrnom dome?

Aj v tomto roku budú poèas prázdnin zat-
vorené obe materské školy. Nieko¾kí ro-
dièia však spísali a doruèili s�ažnos� na 
mestský úrad. 

Budú si môc� aj v tomto roku zakúpi� 
obyvatelia mesta z¾avnené permanentky 
na kúpalisko Veronika?

4. mája sa uskutoènilo mimoriadne za-
sadnutie mestského zastupite¾stva. Èím 
sa poslanci zaoberali?

zvolané na základe požiadavky CZŠ a 
GAŠ, ktoré majú zámer spoji� sa do jedného 
subjektu. Keïže je potrebné k vzniku nové-
ho subjektu (škola na území mesta) aj vyja-V noci z 13. na 14. mája o 1. hodine som 
drenie mesta, tak som zvolal mimoriadne bol poda� trestné oznámenie na páchate-
MZ, ktoré odsúhlasilo spojenie oboch škôl ¾ov, ktorí poškodili bustu rajeckého rodáka. 
do jedného subjektu – Spojenej katolíckej Keïže stavba v tento deò ešte nebola odov-
školy v Rajci.zdaná, ihneï v pondelok ráno – 16. mája, 

sme volali dodávate¾a stavby, ktorému ško-
da bola spôsobená. Všetko bolo zazname-
nané na kamere kamerového systému a 
záznam sme poskytli polícii. Polícia identifi-

V júni bude predložená projektová do-kovala pod¾a záznamu páchate¾ov a prebie-
kumentácia na mestský úrad. Postupne po ha štandardné vyšetrovanie. 
èastiach budeme zvoláva� záhradkárov, Samozrejme, že keï nám bude chcie� 
ktorých sa to týka, aby si prišli pozrie� pred-dodávate¾ odovzda� dielo (celé zrekonštru-
bežne dokumentáciu. Po odkonzultovaní ované námestie), musí nám ho odovzda� aj 
dokumentácie záhradkármi sa následne s tým, èo je zakotvené v Zmluve o dielo, èiže 
zaène proces stavebného povolenia. aj s umeleckým dielom. 

Chcem upozorni� aj na ïalší projekt, 
ktorý pripravujeme spolu so Stredosloven-
skou energetikou. Z dôvodu ve¾kého kolísa-
nia napätia sa budú robi� dve nové trafosta-
nice na Hviezdoslavovej a Bystrickej ulici. 

no teplé jedlo denne, budú sa o nich stara� Áno, v septembri sa bude otvára� ïalšia 
v Materskej škole na Mudrochovej ulici. uèite¾ky z MŠ, ale budú to vykonáva� na do-trieda 

hodu, aby si mohli èerpa� dovolenky. Pod-Prevádzkovate¾ovi fitnescentra bola vy-
mienkou je, že musí by� prihlásených mini- Snažíme sa by� nápomocní aj pri predaji povedaná zmluva. Pracuje na tom, aby sa 
málne 10 detí a poplatok za jedno die�a a budovy bývalej firmy Intimóda. V minulosti do konca júla pres�ahoval do iných priesto-
mesiac je 50 eur, èo si rodièia budú musie� sa hlásilo nieko¾ko záujemcov, ktorí sa však rov. Následne sme oslovili projektanta, aby 
zaplati� zo svojho. Pokia¾ sa daný stav ne- nevedeli dohodnú� na podmienkach preda-nám pripravil projektovú dokumentáciu na 
naplní, tábor neotvoríme. Ponúkli sme ešte ja s majite¾mi budovy.rekonštrukciu èasti, kde bolo fitnescentrum. 
rodièom náhradné riešenie prostredníc- Pod¾a posledných jednaní, pravdepo-Poèas augusta by sme dali priestory do ta-
tvom zariadenia Áno pre život, a tým èo to dobne už v júni bude budova predaná nové-kého stavu, aby sme v septembri mohli 
vyhovuje – v jednom mesiaci bude otvorená mu majite¾ovi a malo by tu vzniknú� aj nie-otvori� ïalšiu triedu. 
MŠ v Rajeckej Lesnej. Vzniknutý problém ko¾ko nových pracovných miest.Som rád a pevne verím, že sa to takto 
riešime tak, ako najlepšie vieme.zvládne, a že v Rajci zostane aj fitnescen- Za rozhovor ïakuje Šzá

trum a bude otvorená aj nová trieda pre deti. 

5. mája zasadala komisia, ktorá bola ur-
èená mestským zastupite¾stvom. Hodnotili 
dve doruèené ponuky o prenájom. Jedna    
z ponúk bola ve¾mi strohá. Druhá ponuka, 
ktorú predložila doterajšia nájomníèka, tvo-
rila ucelený projekt èo všetko a akým spôso-
bom chce zmeni� a vylepši� v tomto zariade-
ní a navrhla aj finanène lepšiu ponuku za 
prenájom pre mesto. 

Komisia bude odporúèa� prenaja� toto 
stravovacie zariadenie doterajšej nájom-Mesto Rajec oznámilo vèas – dva me-
níèke p. Kolárovej. Ak výsledok sú�aže od-siace dopredu – rodièom detí umiestnených 
súhlasí mestské zastupite¾stvo, od augusta v materských školách, že budú obe MŠ po-
by sa uzatvorila s p. Kolárovou nová nájom-èas prázdnin zatvorené. 
ná zmluva. Objem dovolenky pre uèite¾ky vyplýva   

z legislatívy, takmer všetky uèite¾ky majú po 
45 dní nevyèerpanej dovolenky, a aj ony si 
ju musia nejako vyèerpa�. Ve¾a uèiteliek sa 
vzdeláva a je potrebný ich zástup – násled-

Áno, aj v tomto roku si budú môc� oby-ne si èerpajú náhradné vo¾no a neèerpajú si 
vatelia zakúpi� z¾avnené permanentky na dovolenky. Preto sme rozhodli, že tak ako 
kúpalisko, ale nebude to v takom objeme minulý rok, aj v tomto roku budú obe MŠ zat-
ako to bolo po iné roky. Pod¾a mojich infor-vorené, lebo mesto nemá v súèasnej situá-
mácií by kúpalisko malo by� otvorené od cii z èoho dovolenky preplati� a uèite¾ky na 
soboty 4. júna. dovolenku majú nárok. O tejto situácii sme 

informovali aj rodièov. 
Nieko¾kí rodièia podpísali s�ažnos�. My 

sme im preto následne oznámili, že v pries-
toroch MŠ môže by� otvorený letný denný 

Mimoriadne mestské zasadnutie bolo tábor. Poèas tábora bude zabezpeèené jed-

Na mimoriadnom zasadnutí mestské-
ho zastupite¾stva sa poslanci zišli 5. má-
ja 2011. 

Program tvorili dva body – zloženie 
s¾ubu poslanca a žiados� cirkevnej školy.

Uznesením Mestského zastupite¾stva  
v Rajci è. 65/2011 z 31. 3. 2011 bolo vyh-
lásené nastúpenie náhradníka Jaroslava 
Smiešku za poslanca Mestského zastupi-
te¾stva v Rajci vo volebnom obvode 02.     
Jaroslav Smieško telefonicky ospravedl-
nil svoju neúèas� na mimoriadnom zasad-
nutí MZ z dôvodu zahraniènej pracovnej 
cesty. Jaroslav Smieško bude opätovne 
pozvaný na riadne rokovanie MZ, ktoré je 
naplánované na 9. 6. 2011.

Na základe žiadosti Cirkevnej základ-
nej školy sv. J. Vianneyho, Námestie A. 
Škrábika 5, Rajec poslanci odsúhlasili vy-
konanie zmeny v sieti škôl od 1. 1. 2012 
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, a to spoje-
nie Cirkevnej základnej školy sv. J. Vian-
neyho, Námestie A. Škrábika 5, Rajec a 
Gymnázia A. Škrábika, Námestie A. Škrá-
bika, Rajec do jedného celku. Po spojení 
budú školy užíva� spoloèný názov – Spo-
jená katolícka škola v Rajci.

MESTSKÉ 
ZASTUPITE¼STVOÏALŠIU TRIEDU

V MŠ OTVORÍME

MsÚ

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
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Tunèerová (ZŠ Lipová, Rajec)
Próza: 1. miesto Adam Pekný (ZŠ Rajecká Lesná), 2. miesto Fi-

lip Svetlošák (CZŠ J. Vianneyho, Rajec), boli udelené dve 3. miesta 
Mária Vranovská (ZŠ Lipová, Rajec) a Agáta Joneková (CZŠ         
J. Vianneyho, Rajec)
III. kategória

Poézia: 1. miesto Filip Gutten (CZŠ R. Zaymusa, Žilina), boli 
udelené dve 2. miesta Kristína Biela (ZŠ Lipová, Rajec) a Daniela 
Brezániová (Gymnázium Varšavská cesta, Žilina), 3. miesto Zuza-
na Rajèanová (CZŠ R. Zaymusa, Žilina)

Próza: 1. miesto Lenka Záòová (ZŠ Kamenná Poruba), 2. mies-
to Alexandra Ligocká (ZŠ Lichardova, Žilina), 3. miesto Klára Deke-
tová (CZŠ R. Zaymusa, Žilina)
IV. kategória

Poézia: 1. miesto Michaela Buòáková, 2. miesto Matej Trepáè – 
obaja Gymnázium Varšavská cesta, Žilina, 3. miesto Alžbeta Škad-
rová (CZŠ J. Vianneyho, Rajec)

Próza: 1. miesto nebolo udelené, 2. miesto Ema Porubcová 
(CZŠ sv. J. Vianneyho, Rajec), 3. miesto Viktória Krutáková (Spoje-

Sú�ažná prehliadka duchovnej poézie a prózy – Škrábikov ná škola Krá¾ovnej Pokoja, Žilina)
Rajec – venovaná rajeckému rodákovi biskupovi ThDr. Andrejovi 
Škrábikovi sa uskutoènila po 12-krát. Mestské kultúrne stredisko Rajec ïakuje všetkým sú�ažiacim, 

pedagógom a èlenom poroty RNDr. Ružene Rybárikovej, Mgr. Aloj-
19. mája sa stretlo 82 mladých sú�ažiacich zo 16 základných zii Kròanovej, Mgr. Márii Striššovej, Anne Bièanovej, RNDr. ¼ubomí-

škôl a osemroèných gymnázií z Rajca, Žiliny, Považskej Bystrice, rovi Prikrylovi, CSc. a PaedDr. Gejzovi Sádeckému, CSc.
Domaniže, Kamennej Poruby, Jasenového, Rajeckej Lesnej, Ïurèi- Ïakuje Žilinskému samosprávnemu kraju – Mgr. Petrovi Kubi-
nej a Teplièky nad Váhom. covi, riadite¾ovi odboru kultúry a komunikácie s verejnos�ou za 

Pre množstvo sú�ažiacich sa už nieko¾ko rokov sú�až uskutoè- vecné ceny pre sú�ažiacich.
òuje na dvoch miestach súèasne – vo ve¾kej zasadaèke mestského 
úradu a v obradnej sieni radnice.

Sú�ažilo sa v štyroch kategóriách rozdelených pod¾a veku sú�a-
žiacich – zvláš� poézia a zvláš� próza. Ani jedna porota nemala 
¾ahkú úlohu vybra� tých najlepších. Výkony sú�ažiacich boli na vy-
sokej úrovni a predviedli svoje nadanie a cit pre poéziu a prózu. Pre-
hliadka patrí medzi najvyššie hodnotené nepostupové recitaèné 
sú�aže a získala si meno nielen v Rajeckej doline. 

Všetci sú�ažiaci získali pamätný list a vecnými cenami bolo oce-
nených 25 sú�ažiacich:

I. kategória
Poézia: 1. miesto Eliška Guttenová (CZŠ R. Zaymusa, Žilina),  

2. miesto Rebeka Belicová (ZŠ Rajecká Lesná), 3. miesto Katarína 
Škubová (CZŠ J. Vianneyho, Rajec)

Próza: 1. miesto Jakub Valek (Spojená škola Krá¾ovnej Pokoja, 
Žilina), 2. miesto Ivona Pekná (ZŠ Rajecká Lesná), 3. miesto Vero-
nika Pohánková (ZŠ Ïurèiná)
II. kategória

Poézia: 1. miesto Filip Biely (ZŠ Lipová, Rajec), 2. Paula Mihal-
èinová (Spojená škola Krá¾ovnej Pokoja, Žilina), 3. miesto Begüm 

Divadelný krúžok Èili divadlo pri Mestskom kultúrnom stredis-
ku Rajec poèas školského roka nacvièil viaceré divadelné hry a po-
hybové improvizácie.

Divadelná hra Zvonèeková princezná zaviedla deti mater-
ských škôl z Rajca a Malej Èiernej do krajiny kvetov a svojim dejom 
motivovala k ochrane prírody. Pre škôlkarov bolo pripravené aj zá-
žitkové èítanie, na ktorom sa deti popri príbehu o Gu¾kovi Bombu¾-
kovi dozvedeli èo je to pradienko a to, aké dôležité je ma� kamará-
tov, na ktorých sa môžu spo¾ahnú�.

Maèacie dievèa – fantastický príbeh, v ktorom je obsiahnutá 
odvaha, priate¾stvo a láska – divadelná hra bola urèená pre deti pr-
vého až tretieho roèníka základných škôl v Rajci a zúèastnili sme sa    
s òou aj na divadelnej prehliadke Detská divadelná Žilina. 

Uvedením oboch divadelných hier a zúèastnením sa na pred-
stavení 3T v Bábkovom divadle v Žiline sme sa v tomto školskom ro-
ku s de�mi z divadelného krúžku rozlúèili.

Text a foto: Eva Pekná

Odborná porota – z¾ava: Anna Bièanová, RNDr. Ružena Rybáriková, 
Mgr. Alojzia Kròanová, Mgr. Mária Striššová, 

PaedDr. Gejza Sádecký, CSc. a RNDR. ¼ubomír Prikryl, CSc.

ÈILI DIVADLO DE�OMÈILI DIVADLO DE�OM

Šzá
2x foto: E. Pekná

ŠKRÁBIKOV RAJECŠKRÁBIKOV RAJEC
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Èasto poèu� od obyvate¾ov viaceré s�ažnosti na to, že nie sú 
pravidelne vyvážané kontajnery na separovaný zber. 

Chcel by som požiada� obyvate¾ov, aby boli ešte dva mesiace 
zhovievaví a trochu trpezliví (oficiálne ukonèenie stavby je až v sep-
tembri, ale dodávate¾ stavby oznámil predèasné ukonèenie na pre-
lome júna a júla). 

Je pravdou, že sa niektoré komodity nezvážajú v požadovanom 
èase, ale pri realizácii stavebných prác sú naše možnosti výrazne 
obmedzené. Nie je možné v obmedzenom priestore skladova� a 
spracováva� odpad od 34 tisíc obyvate¾ov. Po odovzdaní stavby 
nabehneme na pravidelný režim zvozu a dotrieïovania. 

Keï budete fungova� po novom, budete vybera� kontajnery 
èastejšie? ¼udia by možno aj triedili, ale stane sa, že nemajú 
kam vyhodi� vytriedený odpad, lebo je všetko plné. Je to 
možno aj škoda, lebo aj tí èo triedia, prestanú.

V rámci projektu sa rozmiestni do obcí združenia Rajeckej doli-O novinkách na zbernom dvore sme sa rozprávali s Romanom 
ny 275 nových kontajnerov zvonového typu a získame ïalšie vozid-Dolníkom vedúcim prevádzky separovaného zberu a programo-
lo. V súèasnosti dodávate¾ priebežne dováža uvedené kontajnery, vým manažérom Združenia obcí Rajecká dolina:
ale termín dodania druhého vozidla je plánovaný až v auguste. 
Preto by sme aj kontajnery chceli odovzdali obciam v tom istom ter-Aké nové zmeny chystáte v oblasti separácie?
míne, aby nevznikol problém so zabezpeèením vývozu väèšieho V budúcnosti plánujeme vykonáva� v priestoroch prevádzky 
poètu kontajnerov. V Rajci rozmiestnime 49 kontajnerov a chceme, všetky èinnosti, ktoré súvisia s odpadovým hospodárstvom a na 
aby mesto nahradilo kovové kontajnery na sklo za nové plastové, ktoré máme oprávnenie v zmysle legislatívy. Prevádzka separova-
lebo sú už v zlom stave. Výhodou je, že v rámci 5 % spolufinancova-ného zberu odpadov slúži na zvoz, zhromažïovanie a zhodnocova-
nia sa nakúpia kontajnery, ktoré zostanú v užívaní obcí združenia a nie odpadov. Chceme vytvori� priestor na odber druhotných surovín 
nemusia ich kupova� z vlastných prostriedkov.priamo od fyzických aj právnických osôb. Malo by tu by� zamestna-

ných 10 mužov a 5 žien. Zatia¾ na zbernom dvore pracujú 10 za-
mestnanci a z toho traja pracovníci s invalidným postihnutím v rámci 
zriadenej chránenej dielne. V súèasnosti sa separovaný odpad 
dotrieïuje ruène. Poèítame s kúpou triediacej linky, aby sa tento 
proces zautomatizova�. Aj od toho bude záleža� ko¾ko pracovníkov 
budeme v skutoènosti potrebova�. Rozhodujúce bude aj to èi 
nadviažeme spoluprácu s podnikate¾skými subjektmi, ktorým by 
sme odoberali a následne spracovávali vyprodukovaný odpad. 

Bude tu zabezpeèená váha a kompletná evidencia dovezeného 
odpadu. Chceme rozšíri� aj prevádzkové hodiny, iba na odber a nie 
spracovanie druhotných surovín od obyvate¾ov, od 6. do 18. hodiny, 
prípadne aj v sobotu, aby sme vyšli v ústrety aj zamestnaným oby-
vate¾om.

Plánujeme vykupova� aj kovový od-
pad, keïže je to tiež druhotná surovina, 
ktorá sa dá zhodnoti�. Dodávate¾ské 
subjekty, ktoré sa zaoberajú spracova-
ním dreva, by sme chceli oslovi�, s po-
nukou výkupu orezov a pilín, z ktorých 
by sme vytvárali palivo na kúrenie. Doterajšie vozidlo je maximálne vy�ažené. 

Odvážame materiál odberate¾om, štiepkujeme 
Už od roku 2009 môžu obyvatelia na po obciach, zvážame papier, sklo, kovové obaly, 
zberný dvor bezplatne donies� tetra- plasty – pre všetkých 24 obcí združenia. Keï 
pakové obaly, plastové fólie, papier... budú vozidlá dve, zvážanie separovaného zberu 

Chceme túto službu poskytova� vo bude priebežné.
väèšej miere. Výhodou je, že je pre-  
vádzka umiestnená v Rajci, kde je aj najviac obyvate¾ov zo všetkých Plánujete aj spoluprácu so školami?
obcí združenia. Musím však upozorni�, že nie sme oprávnený nak- Obciam a mestám sme odovzdali 256 (120 l) odpadových ná-
lada� s bežným komunálnym odpadom, iba zo separovaným tzn., dob, ktoré by mali umiestni� do školských zariadení. Zámerom je, 
že na dvor bude možné odovzda� chladnièky, práèky a iné elektrické aby školy vyhodnotili akých druhotných dopadov vzniká v škole 
a elektronické zariadenia. najviac. Potom si kontajnery rozmiestnia po chodbách a žiaci budú 

V spolupráci s mestom by sme chceli pristavi� do priestoru zber- môc� odhodi� èi už plastovú f¾ašu alebo tetra-pakový obal priamo do 
ného dvora aj ve¾koobjemové kontajnery. Nemusel by sa potom na to urèenej nádoby, aby sa už od útleho veku nauèili triedi� odpady.
zber nadrozmerných a nadváhových odpadov (koberce, matrace, 
nábytok a pod.) realizova� len 2x do roka, ako prikazuje zákon, ale Budete sa uchádza� o ïalší grand z eurofondov?
mohli by ho ¾udia priebežne vozi� na zberný dvor. Mesto by však V júni bude vyhlásená nová výzva z ministerstva životného 
muselo zabezpeèi� vývoz a uloženie na skládku z vlastných zdrojov. prostredia, na ktorej by sa chcelo Združenie obcí Rajecká dolina 

zúèastni� s novým projektom, ktorý by vyriešil spracovanie biologic-
Ako ste spomínali chystáte rozšíri� svoju èinnos� o množstvo kého odpadu pomocou biokompostérov. Ak by sme s projektom us-
nových služieb. Bude vám postaèova� súèasný priestor? peli každý rodinný dom, ktorého súèas�ou je aj záhrada, by dostal 

Do ïalšieho podávaného projektu by sme chceli zahrnú� aj za- svoj vlastný biokompostér. Biokompostéry by sa umiestnili aj pri ve-
kúpenie ved¾ajšieho pozemku. V súèasnosti už rokujeme s majite- rejných plochách napr. na sídliskách a pri kosení by sa tráva uklada-
¾om Can s.r.o., pánom Èandom, od ktorého by sme nevyužívaný la priamo do biokompostérov, kde by sa rozložila. 
pozemok chceli odkúpi�. 

NOVINKY NA ZBERNOM DVORENOVINKY NA ZBERNOM DVORE

V roku 2010 sa zaèali práce na pozemku Prevádzky separo-
vaného zberu odpadov na Fuèíkovej ulici. Nákup pozemku bol 
zrealizovaný v roku 2009 v rámci projektu z operaèného progra-
mu Životné prostredie. Všetky pôvodné budovy na pozemku sa 
zasanovali a budujú sa ïalšie dve haly a administratívna budo-
va. Jedna hala bude slúži� na dotrieïovanie, budú sa tu dotrie-
ïova� všetky odpady zo separovaného zberu (papier, plasty, 
kovové odpady, tetra-paky). V druhej hale sa bude spracováva� 
a skladova� drevná hmota na drevnú štiepku, keïže v Rajci má-
me dve kotolne aj na takéto palivo a od roku 2013 bude každá 
obec povinná separova� aj biologický odpad.

Za rozhovor ïakuje: Šzá

2x foto: R. Dolník



RAJÈAN 6/2011

(napr. úmyselné ublíženie na zdraví) a pod. 
Navyše je nutné doda�, že darca by sa vrá-
tenia daru musel domáha� súdnou cestou, 
prièom samotné súdne konanie môže pre-
bieha� nieko¾ko rokov s relatívne neistým 
výsledkom. Iné dôvody, pre ktoré by bolo 
možné špecificky darovaciu zmluvu zo stra-
ny darcu èi tretích osôb napadnú� nie sú. 
Naopak, do neistej pozície by ste sa mohli 
dosta� v prípade, keby ste formálnym uzat-va k nemu alebo èlenom jeho rodiny tak, Podstatný rozdiel medzi kúpnou a daro-
vorením kúpnej zmluvy chceli zastrie� zmlu-že tým hrubo porušuje dobré mravy.      vacou zmluvou spoèíva najmä v odplatnosti 
vu darovaciu.V tomto zmysle je teda darovacia zmluva prevodu. Pri kúpnej zmluve je kupujúci po-

Ak som vám aspoò trochu pomohol va-„napadnute¾ná“. Treba však podotknú�, že vinný zaplati� predávajúcemu kúpnu cenu, 
še obavy z uzatvorenia darovacej zmluvy len zo strany darcu a nie napríklad uraze-naproti tomu pri darovaní, darca prevádza 
rozptýli�, chcem vás na záver upozorni�, že ných súrodencov, ktorí od darcu zadarmo vec, ktorú vlastní, bez nároku na poskytnu-
to èo za života od svojej matky bezplatne niè nedostali a pod. Darca nemôže žiada� tie nejakej protihodnoty. Práve z tejto sku-
nadobudnete, sa zoh¾adní po jej smrti vo vrátenie daru kedyko¾vek si zmyslí„napadnute¾nos�“  (ako toènosti pramení urèitá  
vašom dedièskom podiele.sa mnohí mylne domnievajú). Musí by� spl-zmluvy darovacej oproti zmluve kúpnej.

Mgr. Lukáš Bútora, advokátsky koncipientnená podmienka, že obdarovaný sa voèi Keïže väèšina záväzkových vz�ahov je 
darcovi èi èlenom jeho rodiny (najmä vzh¾a-typicky nastavená na získanie ekonomické-
dom na dobrotu, ktorú voèi nemu prejavili), ho alebo iného prospechu pre obidve zú-
zachoval ve¾mi nemorálnym spôsobom. èastnené strany, èo pri darovacej zmluve 
Vrátenia daru sa tak nemožno domáha� absentuje, zákon poskytuje darcovi urèité 
iba z dôvodu prostej nevïaènosti obda-garancie, ktoré sa pri odplatných zmluv-
rovaného voèi darcovi, èi z dôvodu, že ných vz�ahoch ako je napríklad zmluva kúp-
obdarovaný nenavštevoval darcu pri prí-na nevyskytujú.
ležitosti jeho sviatkov a životných jubi-Takýmto nadštandardným oprávnením 
leí.inštitút vrátenia daru  O hrubé porušenie dobrých mravov, kto-pre darcu je . Zákon 
ré zákon vyžaduje, pôjde spravidla v prípa-teda darcovi skutoène umožòuje domáha� 

ak sa obdarovaný sprá- de spáchania trestného èinu voèi darcovi sa vrátenia daru, 

PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA  §  PRÁVNA PORADÒA PRÁVNA PORADÒA

Vaše otázky právneho charakteru do 
rubriky Právna poradòa môžete v písom-
nej forme odovzda�: 

1. osobne v Mestskom kultúrnom stredisku 
Rajec. 2. e-mail: 
3. vhodi� do schránky pred vstupom do 
MsKS Rajec

Na otázky vám odpovie advokátska kan-
celária JUDr. Anny Kecerovej-Veselej.

mesacnikrajcan@rajec.net

KÚPNA ÈI DAROVACIA ZMLUVA?

Moja mamièka by chcela na mòa previes� rodièovský dom. Váhame však èi uzat-
vori� darovaciu zmluvu, pretože niekto ma varoval, že darovacia zmluva je napad-
nute¾ná. Je to pravda? Nemáme radšej uzatvori� kúpno-predajnú zmluvu? 

Michal P.

Znalosti ¾udí na Slovensku z oblasti riadenia svojich financií nie z nich odborná porota vybrala tie najlepšie. Medzi dvanástku najús-
sú dobré. Svedèia o tom mnohé medializované informácie, pod¾a pešnejších sa prebojovali aj tri dievèatá II.A triedy nášho gymnázia 

Tatiana Ozimá, Martina Sukupèáková Monika Stranianková,ktorých ¾udia nedokážu spláca� svoje pôžièky, alebo jednoducho – a  
naletia rôznym podvodníkom. Finanèná gramotnos� znamená ktoré na Študentskej konferencii (25. – 27. mája v Senici) obhajo-

Ako ušetri� na bankových poplatkoch? schopnos� porozumie� ponúkaným finanèným produktom, s ktorý- vali svoju prácu Celé 
mi sa bežne v živote stretávame, a ktoré nás významne ovplyvòujú. podujatie sa uskutoènilo vo ve¾mi priate¾skej atmosfére a kvalita 
Väèšina z nás má bežný úèet v banke, životnú poist  èi nejaký druh prác bola na vysokej odbornej úrovni. Na záver porota ocenila naj-ku
sporenia na dôchodok, ale nie každý im rozumie. lepšie práce v priestoroch Slovenskej sporite¾ne v Bratislave. Medzi 

päticu najlepších sa prebojovali aj tri naše dievèatá, ktoré Nadácia 
Slovenskej sporite¾ne odmenila diplomom a vecnými cenami.Už tretí rok sa na Gymnáziu na Javorovej ulici snažíme, aby naši 

Program Poznaj svoje peniaze nie je jediným e-learningovým študenti boli vzdelávaní aj v tejto oblasti a mali potrebné znalosti      
programom, do ktorého sú študenti nášho gymnázia zapojení. Sú-z manažmentu osobných financií. Študenti druhého roèníka sú za-

Poznaj svoje peniaze èas�ou ekonomického vzdeliávania je aj program On-line ekonó-pojení do e-learningového programu . Tento 
mia, v ktorom sa uplatòujú prvky aktívneho uèenia a hra Business program vznikol v roku 2001 na základe iniciatívy Nadácie pre deti 
Master, ktorá sa využíva na hodinách ekonomiky. V najbližšej bu-Slovenska a jeho úlohou je rozvíja� finanènú gramotnos� mladých 
dúcnosti plánujeme prija� ponuku Slovenskej sporite¾ne a zapoji� sa ¾udí na Slovensku. Každoroène sa do programu zapájajú stredné 
do pilotnej fázy programu Virtuálna banka, v ktorom sa študenti školy z celého Slovenska a vyvrcholením býva študentská sú�až, 
nauèia pracova� so simuláciou banky z poh¾adu bankového pracov-ktorá bola organizovaná po roènej odmlke aj v tomto školskom roku. 
níka.Úlohou študentov bolo pripravi� powerpointovú prezentáciu a 

Vo svojich snahách o inovácie vo vzdelávacom procese nezos-krátku esej na jednu zo šiestich tém. Organizátori hodnotili 65 prác a 
távame len pri ekonomickom a finanènom vzdelávaní, ale rozširu-
jem ponuku o rozšírené vyuèovanie anglického jazyka pre talento-
vaných žiakov, ktorých je v našom regióne ve¾a. Týmto chceme 
oslovi� aj širšiu verejnos� žiakov základných škôl, osemroèných 
gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa môžu pripoji� aj vo 
vyšších roèníkoch za predpokladu zvládnutia anglického jazyka na 
požadovanej úrovni. 

V snahách o skvalitnenie ponuky vzdelávacích aktivít plánuje-
me v blízkej budúcnosti využi� naše kvalitné materiálne podmienky 
na rozšírenie ponuky prírodovedného vzdelávania, pretože vede-
nie Gymnázia, Javorová 5, Rajec vie, že „Investície do vedomostí 
nesú najvyššie úroky.“– Benjamin Franklin.

Ing. Adriana Sojková, Gymnázium Javorová 5, Rajec

RAJECKÉ GYMNAZISTKY ÚSPEŠNÉ V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI

inzercia
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Ostatné ocenenia nájdete na našej webo-
vej stránke:  .

Boli by sme radi, keby sa Rajecká hu-
dobná jar vyprofilovala ako sú�ažné stret-

ïalej je to Cena Hudobného centra, Cena nutie mladých talentovaných umelcov zo Usporiada� kultúrne podujatie mimo 
Mesta Rajec, Cena riadite¾a ZUŠ Rajec, Slovenska, ale aj zo zahranièia, propagujú-ve¾kých centier, snaži� sa o podujatie, ktoré 
Èestné uznanie a Titul laureáta celej cich súèasnú slovenskú hudbu. Okrem sú-všetkých prítomných obohatí, nie je samo-
sú�aže. Sú�ažiaci boli zoradení do piatich �ažiacich zo slovenských základných ume-zrejmá vec. Takéto podujatie sa uskutoènilo 

12. mája v kategórii, posledná kategória boli komorné leckých škôl sa zúèastnili aj žiaci z Èeskej  Rajci a zorganizovala ho zák-
súbory. V tomto roku sa zúèastnilo sú�aže republiky zo ZUŠ Krnov, ZUŠ Morava Zlín a ladná umelecká škola pod vedením jej ria-
105 sú�ažiacich a celkovo 150 úèastníkov. harfové duo Sutter Sisters z Laxenbergu dite¾a PaedDr. Mariána Remeniusa. Bol to 

(Rakúsko), ktoré získalo už 2. roèník Medzinárodnej interpretaènej 
sú�aže v slovenskej tvorbe Rajecká hu- Cenu Hudobného centra. 
dobná jar. Pre výhercov jed-

notlivých kategórií okrem 
Najskôr pár nadšencov pre slovenskú vecných cien vytvoria 

hudbu zaèalo pred rokmi tvori� nesú�ažné slovenskí hudobní skla-
stretnutie žiakov a pedagógov. Pred piatimi datelia nové diela, ktoré 
rokmi sme sa rozhodli, že zmeníme dra- budú premiérova� na bu-
maturgiu a dáme Prehliadke slovenskej hu- dúci rok na Koncerte ví-
dobnej tvorby pre deti a mládež v Rajci nový �azov. Koncert minulo-
šat v podobe sú�ažného prvku. Bol to jubi- roèných ví�azov Rajec-
lejný 15. roèník a zaèali sme tvori� novú kej hudobnej jari sa us-
tradíciu za podpory ministerstva školstva. kutoèní 1. júna vo Vied-
Za rok sme sa posunuli zase ïalej a okrem ni a 2. júna v Pálffyho 
ministerstva školstva, ktoré bolo vyhlasova- paláci v Bratislave.
te¾om sú�aže, sa finanène podie¾alo na or- Za nieko¾ko rokov na 
ganizácií aj ministerstvo kultúry. Po úspeš- našu objednávku vzniklo 
ných 17 roèníkov Prehliadky slovenskej hu- do 30 pôvodných sloven-
dobnej tvorby vzniká nová tradícia v podobe ských diel, ktoré premié-
medzinárodnej interpretaènej sú�aže v slo- rovali ví�azi Rajeckej hu-
venskej tvorbe. Vïaka vyhranenej koncep- dobnej jari a medzi nimi aj žiaci rajeckej 
cii sa nám podarilo zauja� aj iného partnera ZUŠ. V tomto roku bude premiérova� nové 
a nadviazali sme spoluprácu s Hudobným dielo naša žiaèka Sandra Lasoková z trie-

Cenu za najlepšiu interpretáciu diela slo-centrom v Bratislave a jednou z cien je aj ce- dy O¾gy Pažickej v hre na violonèelo. 
venského autora získali:na Hudobného centra za objavnú dramatur- Máme ešte jednu výnimoènú cenu. Pre 

giu. laureáta sú�aže, majite¾ka Galerie M-locus 
1. kategória: Štepánka Hnízdová (lesný Nieèo bližšie o sú�aži. Sú�až je prísne arte zo Žiliny, Mária Dudášová, každoroène 

roh), ZUŠ Krnov (ÈR) a Ondrej Hnízda anonymná, takže odborná porota, zastúpe- osobne venuje hodnotné umelecké dielo. 
(trúbka), ZUŠ Krnov (ÈR)ná výhradne hudobnými skladate¾mi v me- Tento rok venovala Štepánke Hnízdovej     

2. kategória: Filip Brodòan (trúbka), ZUŠ dzinárodnom zložení, do poslednej chvíle z Krnova za úèasti samotnej umelkyne Kvì-
Rajecnetuší, kto bude úèinkova�, z akej je školy a toslavy Fulierovej jej dielo.

3. kategória: Kristína Pláòavská (zobcová kto je jeho pedagóg. Dozvie sa to až pri odo-
flauta), ZUŠ Bytèavzdávaní ocenení. Na tohtoroènom 2. roè- Nako¾ko na Slovensku niekto neorgani-

4. kategória: Daniela Blašková (zobcová níku porota zasadla v zložení, predseda zuje špeciálnu interpretaènú sú�až pôvod-
flauta), ZUŠ Bytèadoc. MgA. Jan Grossmann (ÈR) a èlenovia nej slovenskej hudby pre všetky nástroje, 

5. kategória: Klavírne trio, ZUŠ J. Kresán-Mgr. art. Ví�azoslav Kubièka (SR) a Mgr. art. spev aj komorné zoskupenia, patrí nám pr-
ka BratislavaViliam Gräffinger (SR). venstvo a veríme, že sa nám bude v našej 

Rozde¾ovali pä� sád ocenení. Hlavným priekopníckej práci naïalej dari� aspoò tak, 
Titul laureátakategórii Cena za najlepšiu  (najlepší výkon sú�aže): Šte-je v každej ako doposia¾.

(lesný roh), ZUŠ Krnov (ÈR)interpretáciu diela slovenského autora pánka Hnízdová , PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ Rajec

www.mzusrajec.sk
2. roèník medzinárodnej sú�aže Rajecká hudobná jar

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

Absolútna ví�azka – laureátka 
Štìpánka Hnízdová z Krnova (ÈR)

Foto: archív ZUŠ Rajec
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Na pozvanie riadite¾a Základnej umeleckej školy PaedDr. Ma- do posledného mesteèka. Mladý umelec zahral diela od M. Ravela, 
riána Remeniusa a Hudobného centra mesta Bratislavy prišiel do N. Paganiniho, E. H. Griega, D. Šostakovièa, F. Wacmana a iné s pl-
Rajca predvies� svoje koncertné umenie 29. mája o 18. hodine ex- ným nasadením, vyzretým intelektom a citom pre mieru. 
kluzívny hos�, rodák z Vrútok – Dalibor Karvay, známy ako Absolútne suverénny výkon, technicky bez najmenšieho zavá-„záz-

 preukazujúci od detstva pozoruhodný hudobný talent. hania a premyslená interpretaèná koncepènos� roztlieskali po záve-raèné die�a“,
reènej skladbe celú sálu. K takémuto výkonu pomohla aj japonská 
klaviristka Chizu Miyamoto, ktorá Dalibora Sprevádzala. No nie je 
správne, ak povieme sprevádzala, pretože s ním v súhre vytvorila 
dokonalú symbiózu. Nekonèiacim „standing ovation“ si Rajèania 
vytlieskali prídavok, po ktorom sa dúfam, že spokojní a plní emócií 
rozišli do svojich domovov. 

Po ukonèení sa nejeden úèastník podujatia s úsmevom vyjadril, 
že takéto nede¾né koncerty vynikajúcich umelcov by mohli by� us-
poradúvané aj pravidelne.

PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ Rajec
2x foto: archív ZUŠ

Huslista, ktorý má za sebou stovky odohratých hodín koncertov 
na svetových koncertných scénach sa v týchto dòoch pripravuje na 
medzinárodnú sú�až v Petrohrade v Rusku. Dalibor Karvay sa po-
kúsi zabojova� a získa� ocenenie medzi stovkou najúspešnejších 
huslistov dneška. Vo výberovom konaní po zaslaní nahrávok ich do 
prvého kola postúpilo len 27. 

Povinný i vo¾ný program sú�aže si prišiel zahra� v nádherné ne-
de¾né popoludnie medzi hudbymilovných Rajèanov. Po poèiatoè-
ných obavách, èi slnieèko nevyláka do prírody obyvate¾ov mesteè-
ka sme boli milo prekvapení, keï ¾udia ešte pred zaèatím koncertu 
prichádzali a kupovali si lístky. Sála bola napokon obsadená takmer 

V slovenskom mládežníckom hudob- Kvalitné výkony violonèelistiek podpori-
nom svete si rajecké violonèelistky vybudo- la výborná klavírna korepetícia uèite¾ky Má-
vali významné a neprehliadnute¾né miesto. rie Jarinovej. 
Dlhodobá a nároèná príprava mladých vio-
lonèelistiek úspešne vyvrcholila na jednom Pre mesto Rajec sa dievèatám podarilo 
z najvýznamnejších sú�aží hudobnej sezó- vybojova� významné postavenie. V 1. kate-
ny 9. roèníka celoslovenskej sú�aže Mladý górii získala Nela Fraštiová 1. miesto a 
violonèelista 2011 v Kežmarku (15. a 16. Gabriela Brezániová èestné uznanie.       
apríla). V 3. kategórii na 2. mieste skonèili Petra 

Vïaka finanènému zabezpeèeniu úèast- Janušová a Sandra Lasoková, Juliana 
níkov sú�aže od ZRŠ pri Základnej umelec- Šimková na 3. mieste. V 6. kategórii (dvo-
kej škole Rajec a vïaka podpore riadite¾- jice) 3. miesto získali Marianna Šimková   
stva ZUŠ, ako i rodièov pri organizaènom s Julianou Šimkovou a èestné uznanie 
zabezpeèení si mohlo 7 žiaèok uèite¾ky O¾- získali Michaela Augustínová s Marian-
gy Pažickej porovna� úroveò svojho inštru- nou Šimkovou.
mentálneho umenia v konkurencii ostatných 
mladých violonèelistov z celého Slovenska Cie¾avedomos�, nadšenie a správna 
(Bratislava, Košice, Modra, Poprad, Stará vzájomná sú�aživos� nech aj naïalej spre-
¼ubovòa). Sú�aže sa zúèastnilo 31 sú�ažia- vádza talentované rajecké deti nielen na 
cich a odznelo 24 sú�ažných skladieb. 5- umeleckej ceste životom.
èlenná medzinárodná porota v šiestich ka- PaedDr. Marián Remenius
tegóriách neudelila ani jedno prvé miesto. Foto: archív ZUŠ Rajec

ÚSPEŠNÉ VIOLONÈELISTKY

DALIBOR KARVAY VYPREDAL SÁLU KULTÚRNEHO DOMU

Foto sprava: Dalibor Karvay, Chizu Miyamoto 
a riadite¾ ZUŠ Rajec PaedDr. Marián Remenius
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Hráèi KMF Rajec sa ani v zimnom období neukladajú do svojich 
brlohov na dlhý, pokojný „spánok“, ale pod názvom Barsa repre-
zentujú rajecký futsal v Žiline. V aktuálnej sezóne 2010/2011 úèin-
kovalo v žilinskej futsalovej lige 70 (!) mužstiev v 6. ligách.

Barsa mala po vlaòajšej úspešnej sezóne a postupe do 3. Žirafa 
ligy cie¾ vyhnú� sa bojom o záchranu a pohybova� sa v strede 
tabu¾ky. Zaèiatok sú�aže, ale všetkých milo prekvapil, veï po 6 zá-
pasoch bola s bilanciou 5 výhier a 1 remízy o skóre druhá. Nás-
ledne zranenie brankára Martina Žideka zapríèinilo, že medzi žrïa-
mi museli zaskakova� hráèi z po¾a. A to sa prejavilo na výsledkoch a 
pribudli prvé prehry. Po Martinovom vylieèení, sa do tímu vrátila po-
hoda a chalani opä� zaèali zbiera� body. Napokon to staèilo na 
pekné 3. miesto s možnos�ou postúpi� vyššie cez baráž.

Barsa v 3. lige inkasovala najmenej gólov a Martin Židek tu mal 
jasne najlepšie štatistiky medzi brankármi (87,13 % úspešnos� zák-
rokov). V útoku boli oporou hlavne Jozef Pekara (9 zápasov, 12 gó-
lov + 8 asistencií) a nový hráè – Tomáš Hollý (5,7 + 3).

Tabu¾ka 3. Žirafa ligy:
1. ŽFA Atlantic Bar Žilina 18 14 1   3 102:59 43
2. Cys Žilina 18 12 2   4 102:60 38
3. Barsa 18 11 2   5   71:43 35
4. Trojkári 05 Žilina 18 10 1   7 108:79 31
5. FK Sika-Stav Žilina 18   8 1   9   87:84 25
6. CVÈ Strom Solinky 18   8 1   9   78:104 25
7. FK Kastrol Team Žilina 18   7 2   9   69:88 23
8. R.I.P. Žirafa 18   6 1 11   55:74 19
9. Sparmal Ovèiarsko 18   5 0 13   84:112 15
10. Sampro 18   3 1 14   64:117 10

Prvý barážový západ Barsy s druholigovým FC Botafogo sa 
skonèil zmierlivo 3:3. Náš tím mal v zápase hernú prevahu a množ-
stvo gólových šancí, ktoré však nevyužil. Èaká nás teda ešte odve-
ta, posledný a najdôležitejší zápas sezóny.

V sobotu 28. mája odštartovala aj Mestská liga vo futsale v Raj-
ci. No bez minulosezónneho vicemajstra z Ïurèinej, ktorý sa nepri-
hlásil. V sú�aži tak bude pôsobi� iba 5 mužstiev.

Prvé kolo sa hralo v nepriaznivom, uplakanom poèasí, èo ale 
neodradilo hráèov, aby sa po dlhej pauze znova stretli a „vyšantili“ 
na našej Asfalt aréne.

Výsledok 1. kola
Deportivo – Gunners 6:4 (4:0); 
Jasenové – Barsa 3:3 (0:2)

Výsledok 2. kola
Gunners – Jasenové 4:1 (0:1); 
Red Wings – Deportivo 2:14 (1:7)

Príïte si pozrie� zápasy ML, 
ktoré sa hrávajú v sobotu podve-
èer v areáli FK pri tenisových kur-
toch:

3. kolo sobota (11. júna)
17:30 hod. Jasenové – Red Wings 
18:30 hod. Barsa – Gunners

4. kolo sobota (18. júna)
17:30 hod. Red Wings – Barsa; 18:30 hod. Deportivo – Jasenové

5. kolo sobota (25. júna)
17:30 hod. Barsa – Deportivo; 18:30 hod. Gunners – Red Wings

Viac na  

Maroš Zadòan a Jozef Oèko
Foto: archív KMF Rajec

www.kmfrajec.webnode.sk

BARSA SKONČILA TRETIA

Jubilanti jún 2011Jubilanti jún 2011

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

V Klube dôchodcov – dennom centre v Rajci sa konala 30. mája 
akcia Deò matiek spojený s vá¾aním mája. Akcie sa zúèastnilo 80 
èlenov. 

Predseda klubu Štefan Pecho sa prihovoril k prítomným mat-
kách pri príležitosti Dòa matiek a poprial im ve¾a zdravia, lásky a aby 
sa ešte dlho stretávali v klube. Milým prekvapením bol hodnotný 
kultúrny program detí zo Základnej školy na Lipovej ulici pod vede-
ním J. Paulinyovej a detí z Materskej školy na Mudrochovej ulici pod 
vedením M. Kamenskej. Po slávnostnom prípitku a chutnej veèeri, 
nasledovalo vá¾anie mája. O dobrú náladu sa postarala aj skupina 
Kvanto.

Samospráva ïakuje sponzorom: Mestu Rajec, Agroregiónu 
Rajec a Cukrárni Júlia.

A. Brezániová
Foto: P. Rýpal

VÁL’ANIE MÁJA V KLUBE DÔCHODCOVVÁL’ANIE MÁJA V KLUBE DÔCHODCOV

Zosobášili sa

Matúš Kušnír a Marcela Krá¾ová
Andrej Horník a Lenka Vanáková

Marcel Rolinec a Katarína Albertová

OPRAVA:
v èísle 5/2011 boli uverejnení jubilanti, ktorí oslávili svoje 

jubileum v máji nie v apríli.

Zosobášili sa

Narodila sa 

Lucia Filová – máj

Narodila sa 

65 rokov
Terézia Kašjaková

Milan Kuèera
Štefan Oèko
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Krakow maratón, 17. apríla: zabehli za 
úèasti 5 tis. bežcov v nádhernom prostredí – 
Pavol Uhlárik (3:49:52) a Ondrej Veselov-
ský, ktorý skonèil na 25. mieste s èasom 

m), 11. P. Uhlárik (11 643 m).2:52:02. Beh na K¾aèianksu Maguru, 7. mája: 
1. miesto v kategórii nad 40 rokov obsadil 

za- 10 km Zdeno Koleda (27:36). 11. J. Piala (35:56), ,14. mája: , 18. apríla: Tlmaèská dvadsa�pä�kaMartinský jarný beh
stupoval nás Vladimír Rybár, ktorý obsadil tra� zabehli – Ondrej Veselovský (35:50), 15. V. Šimek (38:14).
5. miesto (1:44:30).Zdeno Koleda (36:06) a Ján Piala (44:32).

Maratón v Prahe, 8. mája: Ondrej Ve-
 3. mies- selovský dobehol ako prvý Slovák s èasom , 15. mája:, 24. apríla: Ilavský beh 13,5 kmBeh oslobodenia Streèna

to Z. Koleda (48:18), 14. J. Šimek (57:34).  ob¾úbený beh v žilinskom okrese s rekord- 2:49:35. ¼. Cesnek (3:02:08). Pavol Uhlárik, 
1. miesto na 800 m trati obsadil Vratko Ši-ným poètom úèastníkov (136) hovorí o pek- ktorému tento krát zdravie neslúžilo, zabo-
mek s èasom 3:03:86.nom a lákavom podujatí. Zišlo sa tu 14 Raj- joval a aj napriek problémom beh dokonèil 

èanov, najlepší z nich bol Zdeno Koleda, (4:41:23). Na ïalšom maratóne to bude už 
ktorý dobehol v absolútnom poradí šiesty, urèite zase za 3:15, v èase, okolo ktorého sa Beh k srdcu SNP Martin, M-SR v pol-

 3. miesto v kategórii vo svojej kategórii skonèil na 3. mieste. riadite¾ klubu  pohybuje. 4-kilometrový , 21. mája:„otýc“ maratóne
nad 40 rokov Z. Koleda (1:20:28), P. Proko-Beh pražskými ulièkami spoloène bežali ro-
poviè – MTB 1:25:03 (20A), V. Rybár Beh zdravia Turèianske Teplice, 30. dinní príslušníci a úèastníci Uhlárikovci, 
1:29:15 (8B), P. Holeša 1:34:38 (36A),       apríla: O. Veselovský s èasom 38:54 obsa- Stehlíkovci, Cesnekovci a Pekný.
P. Uhlárik 1:48:24 (18C).dila 3. miesto, Jar. Stupòan (45:04), V. Hro-

mada (48:56), Joz. Stupòan (53:24), M. Bie- Žilinská hodinovka, 11. mája: 3. Z. Ko-
JKŽ, MK Rajecliková (53:24). leda (15 469 m), 4. P. Prokopoviè (15 445 

Beh rajeckým rínkom sprevádzalo nielen krásne poèasie a Myšky (dievèatá 7-8 roèné) 400 m: 1. D. Maòáková, Prievidza, 2. V. 
dobrý moderátor – Jozef Stupòan, ale najmä 160 detí, ktoré sa tu Bieliková, Faèkov, 3. N. Straòanková, Rajec
zišli nielen z Rajca, ale z celého Slovenska. Myšiaci (chlapci do 7-8 roèní) 400 m: 1. R. Ruffini, Bratislava, 2. B. 

Jánošík, Bánovce nad Bebravou, 3. M. Židek, ZCŠ Rajec
Ml. žiaèky (dievèatá 9-10 roèné) 800 m: 1. Z. Michalièková, Žilina,   

2. B. Pišová, Prievidza, 3. K. Škubová, ZCŠ Rajec
Ml. žiaci (chlapci 9-10 roèní) 800 m: 1. D. Cesnek, ZŠ Rajec, 2. J. 

Hodás, ZCŠ Rajec, 3. S. Hulín, Ïurèiná
St. žiaèky (dievèatá 11-12 roèné) 1200 m: 1. L. Michalèiková, Žilina, 

2. E. Belianska, Štiavnik, 3. V. Hromadová, ZŠ Rajec
St. žiaci (chlapci 11-12 roèní) 1200 m: 1. V. Šimek, ZŠ Rajec, 2. Š. 

Michalièka, Žilina, 3. P. Januš, ZCŠ Rajec
Ml. dorastenky (dievèatá 13-15 roèné) 1500 m: 1. L. Balážová, Prie-

vidza, 2. L. Bachoríková, Štiavnik, 3. P. Rybárová, ZCŠ Ra-
jec

Ml. dorastenci (chlapci 13-15 roèní) 1500 m: 1. P. Uhlárik, ZCŠ Ra-
jec, 2. M. Ïurovec, ZCŠ Rajec, 3. M. Dudák, ZŠ Rajec.

Farby Rajca výborne obhajovali Mário Harant, Mária Kluèko-
vá, Damián Cesnek, Vratko Šimek a Peter Uhlárik, zásluhou 
ktorých ví�azstvá ostali doma. Aj množstvo ïalších detí, ktoré sa 
postavili na štart detského behu vydali svoj maximálny výkon. Bolo 
úžasné pozorova� rodièov, starých rodièov èi súrodencov, ktorí to 
tak prežívali s de�mi, že by najradšej bežali namiesto nich. 

Rajecké námestie sa zásluhou Maratón klubu premenilo na 
krásne dejisko športu mladých. V každej kategórii bolo odme-
nených 5 detí, prví traja dostali ví�azné poháre a ví�az v každej 
kategórii aj poukážku na zmrzlinový pohár v Zmrzline Dubrovník.

Výsledky:
Rosnièky (dievèatá do 4 rokov) 100 m: 1. Š. Michalièková, Žilina,    

2. A. Kosperová, Rajec, 3. M. Ruffini, Bratislava
Mravce (chlapci do 4 rokov) 100 m: 1. M. Harant, Rajec, 2. P. Novák, 

Rajec, 3. T. Augustin, Rajec
Žabky (dievèatá 5-6 roèné) 200 m: 1. M. K¾uèková, 2. E. Uhliariková, 

3. A. Paulinyová – všetky z Rajca
Vrabce (chlapci do 5-6 roèní) 200 m: 1. M. Bôtoš, 2. T. Hartinik, 3. P. 

Balciar – všetci z Rajca 

ROZKVITNUTÝ MÁJ PLNÝ SÚTAŽÍ

NÁMESTIE SA STALO KRÁSNYM DEJISKOM ŠPORTU MLADÝCH

JKŽ, MK Rajec
2x foto: archív MK Rajec

Srdeène vás pozývame na 15. roèník MTB Medvedieho 
okruhu, ktorý sa uskutoèní 11. 6. 2011 v Porubskej doline 
Lehotná – Palova chata. Hromadný štart o 11.00 hod. 
( ) www.rajeckymaraton.sk
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Posledné majstrovské zápasy dvoch družstiev Stolnotenisové- Koneèná tabu¾ka sú�aže 6. liga SR:
ho klubu Rajec sa uskutoènili 26. marca.                                         stretnutie  V    R     P        zápasy     body

Jeden zápas sa odohral na pôde hostí, kde A mužstvo dosiahlo   1. Višòové D 22 21 1   0 305:91 65
remízu 9:9 s domácou Krušetnicou a ví�azstvo 10:8 nad Novo�ou.   2. Streèno B 22 19 0   3 267:129 60
Záver sezóny sa áèkatom vydaril do úspešného konca kde obsadili   3. Nededza A 22 11 3   8 208:188 47
pekné 3. miesto už po druhýkrát za sebou. Je to ve¾ký úspech a patrí   4. Žilina H 22 10 4   8 217:179 46
im poïakovanie! Aké bolo predsavzatie na zaèiatku sú�ažného roè-   5. Kysucký Lieskovec B 22 10 3   9 198:198 45
níka? Skonèi� do 8. miesta. Cie¾ sa podaril na základe zodpoved-   6. Žilina G 22 11 2   8 207:189 45
nosti, prístupu samotných hráèov a výkonného výboru èi na trénin-   7. Èadca G 22 12 0   8 207:189 44
gových procesoch a majstrovských zápasov.   8. Zákopèie B 22   9 2 11 197:199 42

  9. Èadca F 22   7 2 13 170:226 38
Koneèné poradie 3. ligy SR: 10. Stará Bystrica C 22   5 3 14 161:235 35
                                     stretnutie    V     R     P        zápasy     body 11. Divina Lúky A 22   3 2 17 121:275 30
  1. Valèa A 22 15 6   1 245:151 58 12. STK Rajec B 22   2 2 18 118:278 28
  2. Žilina C 22 13 5   4 219:177 53
  3. STK Rajec A 22 11 6   5 220:176 50 Zo sú�aže postupujú Višòové D, Streèno B a zostupuje STK Ra-
  4. Námestovo A 22 11 4   7 209:187 48 jec B.
  5. Martin Medokýš A 22   9 5   8 205:191 45
  6. Ružomberok SCP A 22   6 9   7 196:200 43 Úspešnos� jednotlivcov v B tíme:
  7. Novo� A 22   7 7   8 196:200 43                                         stretnutie zápasy    sety          V          P 
  8. Krušetnica A 22   6 8   8 192:204 42 1. Róbert Augustín 12 48 133:41 42   6
  9. Zákopèie A 22   8 2   9 192:204 42 2. Juraj Jasenovec 12 48   97:89 24 24
10. Rado¾a A 22   8 2 12 190:206 40 3. Marián Macák   5 20   45:46 13   7
11. Liptovské Sliaèe A 22   3 5 14 153:243 33 4. Vladimír Vavrík   3 12   23:22   6   6
12. Èernová A 22   2 2 12 159:237 31 5. Radoslav Macák 15 58   55:161   9 49

6. Branislav Fuèík 18 68   36:197   5 63
Zo sú�aže postupuje Valèa A a zostupujú Liptovské Sliaèe A a 7. Jozef Smieško ml. 12 46   22:136   2 44

Èernová A. 8. Ján Kavec   7 28     9:84   0 28
9. Tomáš Smieško   2   8     2:24   0   8

Umiestnenie (z celkového poètu 54 hráèov) a úspešnos� jed-
notlivcov v 6. lige SR – od 100 do 40 % odohratých zápasov:        
6. Róbert Augustín (87,50 %), 31. Juraj Jasenovec (50 %), 51. Ra-
doslav Macák (15,52 %), 53. Branislav Fuèík (7,35 %), 54. Jozef 
Smieško ml. (4,35 %).
Od 40 do 0 % odohraných zápasov (z celkového poètu 45 hrá-
èov): 9. Marián Macák (65 %), 12. Vladimír Vavrík (50%), 39. Tomáš 
Smieško (0 %), 45. miesto Ján Knapec (0%).

A èo doda� na záver? Sú�ažný roèník 2010/2011 je za nami. Mali 
sme v òom smutné, ale i veselé pocity a dojmy.V prvom októbrovom 
týždni sa opä� zaèína nový sú�ažný roèník 2011/2012, na ktorý sa 
už tešíme, ale zároveò sa pripravujeme na hladký priebeh sú�aže a 
vzornú reprezentáciu nášho mesta Rajec.

Poïakovanie patrí: 
Primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi, poslancom mestské-

ho zastupite¾stva, komisii pre školstvo, kultúru a šport pri MZ za fi-Dosiahnuté výsledky jednotlivcov v A družstve:
nanèný príspevok. Celému vedeniu Základnej školy, Lipová za pos-                               stretnutie zápasy   V     P       sety      úspešnos�
kytnutie priestorov telocviène, v ktorých sa nachádzajú vynikajúce 1. ¼ubomír Hauer 22 88 67 21 229:109 76,14 %
podmienky èi na realizáciu našich tréningov, prípravných zápasov a 2. Jozef Kavec 22 88 58 30 208:132 65,91 %
sú�aží, ktoré si vyžadujú urèitý štandard. Výkonnému výboru STK 3. Peter Kavec 22 88 46 42 174:172 52,27 %
Rajec a všetkým hráèom èo sa na sú�aži podie¾ali patrí ve¾ká srdeè-4. Jozef Smieško st. 19 76 22 54 102:181 28,95 %
ná vïaka. Našim obèanom za divácku podporu. Ïakujeme.

Tradiènými úèastníkmi 3. ligy spomedzi hráèov sú Juraj Jaseno-
vec, Jozef Smieško ml. a Vladimír Vavrík.

Umiestnenie (z celkového poètu 91 úèastníkov) a úspešnos� 
našich hráèov v 3. lige: 9. miesto ¼ubomír Hauer (76,14 %),       
13. Jozef Kavec (65,91 %), 25. Peter Kavec (52,27 %), 48. Jozef 
Smieško st. (28,95 %).

Druhý zápas sa odohral na domácej pôde, kde Rajeckí béèkari 
neúspešne odohrali posledný zápas so Žilinou 4:14 èo pre nás zna-
menalo zostúpenie zo sú�aže 6. ligy SR pre okresy Èadca, Kysucké 
Nové Mesto, Žilina, Bytèa do 7. ligy SR pre okresy Martin, Bytèa, 
Èadca, Kysucké Nové Mesto a Žiliny. Èo tomu predchádzalo? Zdra-
votné problémy, pracovné povinnosti hráèov a ma� viac športového 
š�astia. V tejto sezóne mali chalani „zlú konšteláciu hviezd“. Ide sa 
ïalej!

ÚSPEŠNÁ I NEÚSPEŠNÁ STOLNOTENISOVÁ SEZÓNA

Jozef Kavec 
Foto: archív STK Rajec

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

ïakuje Cirkevnej základnej škole sv. J. Vianneyho
za výstavu Pieseò stvorenstva

a pozýva na výstavu
Prác žiakov Základnej umeleckej školy Rajec 

spojenú s výstavou Po¾ovníckeho združenia Mladý háj
3. 6. – 23. 6. 2011

Výstavná sieò Radnice v Rajci
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STRANIANKA A BITAROVIANKA
koncert dychovej hudby a speváckej skupiny

Klub priate¾ov motoveteránov Rajecká dolina organizuje O. roèník

od 14.00 hod.

od 15.00 hod.

Koncert 
populárnej hudby
Základná umelecká škola Rajec

24. júna24. júna24. júna24. júna

26. júna26. júna nede¾a

piatok

ROSA
koncert country folkovej skupiny

26. júna26. júna

ZRAZ HISTORICKýCH MOTORIEK
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