
Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach Prvá písomná zmienka 1332

Deň matiek
Nedeľa 12. mája o 14.30
Pozývame všetky ženy, mamy a staré mamy na kultúr-
ny program pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa usku-
toční v sále Obecného úradu v Radoli. 
V programe vystúpia deti z materskej školy, žiaci zá-
kladnej školy, ktorí svojimi piesňami a hovoreným slo-
vom prispejú k sviatočnej nálade a príjemnému popo-
ludniu slávnostného dňa.

Na záver programu vystúpi slovenská kapela AYA 
s programom Unplugged. 
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Milí spoluobčania,
veľký priestor v tomto vydaní Spravodajcu venujeme odpadovému 

hospodárstvu. Dôvodov je viacero. Predovšetkým je to problematika, kto-
rá sa výrazne dotýka každého z nás. Všetci odpad produkujeme, musíme 
platiť za jeho likvidáciu, ale najmä svojím správaním sa ovplyvňujeme aký 
výsledok bude na konci nášho gazdovania s odpadom. Ako výsledok však 
vôbec nemyslím iba ekonomický dopad, ale aj vplyv odpadu na estetický 
vzhľad obce a zároveň jeho vplyv na naše životné prostredie.

Je na každom z nás, čo ho motivuje k zmene správania sa v tejto 
oblasti. Či nás motivuje tlak na vlastnú peňaženku, alebo záujem žiť v eko-
logicky prívetivejšom prostredí. V každom prípade však potrebujeme skva-
litniť separáciu odpadov a v ideálnom prípade znížiť aj celkové množstvo 
odpadu v obci. Veľmi si vážim početné aktivity najmä mladšej generácie, 
ktorá dáva sily dohromady s cieľom vyčistiť niektoré lokality v obci od od-
padov. Brigády v oblasti Lačišovského potoka, Vápenného medzi Vretňom 
a Ostrým alebo pri Vadičovskom potoku majú veľký význam. Obec sa o vy-
zbieranie odpadu v týchto lokalitách nemá možnosť postarať z kapacit-
ných dôvodov (nemôžeme zamestnať taký počet ľudí), ale po správnosti, 
by takéto činnosti ani nemali robiť zamestnanci obce, pretože ide o prácu 
na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a ani ich obec nemá prena-
jaté. Môžeme však pomôcť dodaním vriec na odpad, poskytnutím rukavíc 
a najmä zabezpečením odvozu odpadu. V prípade Vášho záujmu zorgani-
zovať akúkoľvek brigádu súvisiacu so zbieraním odpadov môžete počítať 
s maximálnou možnou súčinnosťou Obecného úradu. 

Niekedy je dobré oznámiť informácie „polopate“, často taká infor-
mácia očistená od zbytočného vysvetľovania dokáže veci veľmi pomôcť. 
Ako je to teda s platením za „vývoz smetí“.

Obec a samozrejme ani občania nič neplatia za vývoz vyseparova-
ného odpadu z príslušných farebných kontajnerov. Za vývoz separovaného 
odpadu platia firmy, ktoré na Slovensku produkujú odpad (PET fľaše, pa-
pier, plechovky, tetrapaky, sklo). 

Zatiaľ obec nič neplatí ani za vývoz kontajnerov na použité ob-
lečenie. Nevieme však dokedy tento stav vydrží. V niektorých lokalitách 
Slovenska už sú problémy s vývozom vyzbieraného oblečenia.

Obec platí za vývoz popolníc a veľkokapacitných kontajne-
rov – teda TKO (tuhého komunálneho odpadu). 

Obec „zarába“ na zbere elektronického odpadu a zbere použitých 
kuchynských olejov. Samozrejme nejde o veľké sumy, ale aj pár stoviek 
EUR pomáha spomaľovať rast poplatku za vývoz TKO. 

V júni tohoto roku začneme konečne s distribúciou kompostérov 
do domácností v našej obci. Verejné obstarávanie dodávateľa komposté-
rov bolo úspešné a prebehla aj jeho kontrola. Čakáme na fyzickú dodávku 
kompostérov. Určite sa budeme usilovať o ich čo najrýchlejšie rozdelenie. 
Nemáme priestory na ich dlhodobé skladovanie a navyše sa tento náš 
opakovane podaný projekt naťahuje už niekoľko rokov. Dúfam, že nám 
opäť niekto nepodloží pod nohy ďalšie poleno a budeme pokračovať bez 
zbytočných prekážok a zvýšenou mierou kompostovania výrazne znížime 
množstvo odpadu vyprodukovaného v našej obci. Počet kompostérov zod-
povedá polovici počtu obývaných rodinných domov v obci v čase podania 
projektu. I keď sme žiadali kompostéry do celej obce, riadiaci orgán pre 
tento projekt znížil počty pre všetkých žiadateľov na polovicu. Odvoláva 
sa pritom na príslušnú legislatívu, ktorá v obciach požaduje, aby kom-
postovala minimálne polovica domácností. Budem úprimný, že tomuto 
rozhodnutiu, ktoré znížilo počty kompostérov nerozumiem, pretože defi-

níciu „minimálne polovica“ spĺňa aj to, že budú kompostovať všetci, ale 
na druhej strane som presvedčený, že je lepšie získať takmer 30 tisíc EUR 
ako nezískať nič. 

Tento rok nám vstupujú do života nové právne úpravy, ktoré veľmi 
zjednodušene povedané majú byť silnejším nástrojom, ktorý by mal znížiť 
množstvo odpadu. Asi ste zachytili informáciu o zálohovaní niektorých 
obalov. Tu si počkáme, čo to reálne prinesie v živote. Už nás však ovplyvňu-
je nová právna úprava, podľa ktorej obce platia za uloženie odpadu na sk-
ládky sumu, ktorá zodpovedá úrovni vytriedenia odpadov v obci. Nie sme 
na tom najhoršie, ale mohli by sme byť aj lepšie. Najväčšiu rezervu máme 
v tom, že odpad vkladáme do kontajnerov nepostláčaný. Často sa stáva, že 
do kontajnera na papier niekto vhodí škatuľu zo zakúpeného spotrebiča 
bez toho, aby ju poskladal prípadne potrhal a takto zaplní celý kontajner. 
Potom je v ňom sotva pár kilogramov papiera a predovšetkým vzduch. 
Podobne do kontajnerov na plasty vkladáme nepostláčané PET fľaše, 
alebo dokonca vhodíme do kontajnera celé vrece, ktoré je síce naplnené 
inak vzorne vytriedeným odpadom, ale stačia dve tri vrecia a kontajner 
je naplnený. Pritom stačí, aby sme vrece rozviazali a jeho obsah vysypali 
do kontajnera. Je to maličkosť, ale veľmi pomôže. Triedený zber si finan-
cujú spoločnosti, ktoré odpad vyvážajú z výnosov za predaj toho odpadu, 
ktorý sa dá recyklovať a z poplatkov, ktoré platia firmy, čo dodávajú na slo-
venský trh „budúci odpad“. Za vzduch uzatvorený v kontajneroch však nič 
nedostanú. Potom sa stáva, že jednoducho nestíhajú vyvážať poloprázdne 
kontajnery (do ktorých sa však už nevmestí žiadny ďalší odpad). Preto ne-
dokážu vyvážať odpad častejšie a stáva sa, že nemáme vytriedený odpad 
kam dávať. 

Veľmi Vás prosím, zefektívnime zber odpadu tým, že nebudeme 
do kontajnerov dávať plné vrecia, ale ich vysypeme. Pomôžeme tým naj-
mä sebe.

Po siedmich rokoch sa posúvame bližšie k realite pozemkových 
úprav. Bude to veľmi náročný proces, o ktorý ste požiadali formou petície. 
Budeme Vás informovať o všetkých potrebných aktualitách, ktoré s nimi 
súvisia. Nezabúdajme, že pozemkové úpravy môžu veľmi pomôcť vlast-
níkom pozemkov lepšie využívať svoje vlastníctvo. Na druhej strane však 
myslime aj na to, že v mnohých obciach práve pozemkové úpravy pokazili 
medziľudské vzťahy na dlhé roky. Správajme sa k sebe preto tak, aby sme 
si navzájom neublížili.

Teším sa z toho, že po niekoľkých rokoch sa nám podarilo definitív-
ne získať parcelu, ktorá bude vyhovovať ako plocha pre parkovanie v blíz-
kosti cintorína. V prvej fáze bude parkovisko štrkové a približne po dvoch 
rokoch jeho plochu spevníme. S najväčšou pravdepodobnosťou využijeme 
dlažbu, ktorej výhody sú v tom, že vydláždená plocha pôsobí estetickejšie 
ako vyasfaltovaná, jednoduchšie sa dá opravovať, ale najmä umožňuje 
vsakovanie dažďových zrážok a udržiava vodu v našom území. V každom 
prípade však máme čas rozhodnúť sa o konečnej povrchovej úprave, lebo 
je potrebné, aby si plocha prirodzeným spôsobom „sadla“ a v budúcnosti 
na nej nevznikali zbytočné nerovnosti. 

Máj je obdobím, ktoré podľa básnikov patrí medzi najkrajšie obdo-
bia v roku. Prajem Vám, aby ste nielen v máji mali radosť z každého dňa 
a z každej chvíle, ktorú prežívate. 

S úctou
Ing. Anton Tkáčik 

starosta obce



Tradícia fašiangových podujatí v Radoli pokračuje ďalej. 
Radoľská zabíjačka s pestrou ponukou tradičných špecia-
lít sa uskutočnila v sobotu dvadsiateho tretieho februára 

v priestoroch Obecného úradu a záhrady pohostinstva 
pána Mičiana.

O týždeň neskôr v poslednú fašiangovú sobotu druhého 
marca prešiel celou obcou fašiangový sprievod v mas-
kách. Program dňa vyvrcholil pochovávaním basy spo-

jený s tanečnou zábavou v priestoroch sály Obecného 
úradu.

Fašiangové podujatia



Odpadové hospodárstvo v obci Radoľa
Množstvo odpadov, ktoré produkujeme dlhodobo ras-
tie. V roku 2018 sme však dokázali v obci Radoľa vyse-
parovať doteraz najväčšie množstvo odpadu, dokonca 
v porovnaní s rokom 2017 bolo nižšie aj celkové množ-

stvo odpadov vyprodukované v obci. Či ide o skôr ná-
hodnú odchýlku alebo o nový stabilný trend v našej 
obci ukáže už rok 2019 a roky nasledujúce.

Separovaný zber odpadu
Do farebných kontajnerov na zber vyseparované-
ho odpadu patria: 

PAPIER:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, 
stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové 
tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi 
sponkami alebo skartovaný papier.

NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený 
papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky 
a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

SKLO
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealko-
holických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien
a dverí, sklenené črepy a pod.

NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV 
obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo tech-
nické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obcho-
du.

KOVOVÝ ODPAD
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, 
alobal, nápojové plechovky. 

NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. 
tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. 
Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných lá-
tok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť 
do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

PLASTY:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše 
z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fó-
lie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly 
z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, 
novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako 
napr. motorových olejov, farieb a pod.

Nápojové kartóny
Vyprázdnené tzv. tetrapakové obaly z nápojov a mlie-
ka.
Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zo-
šliapnutím.

Tabuľka množstiev vybraných druhov odpadu v obci Radoľa, množstvo je uvedené v tonách za rok

Separovať sa oplatí.
Poplatky za uloženie nevyseparovaného odpadu nepretržite rastú. Dôsledným triedením odpadu šetríme svoje 
vlastné peňaženky a chránime prírodu.

Druh odpadu 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plasty 10,47 14,57 22,11 15,11 17,98 25,44

Papier 5,15 7,03 6,47 8,40 6,98 9,64

Sklo 30,30 29,95 33,08 26,62 33,02 34,51

Tetrapaky 0,80 1,67 1,92 3,61 1,87 2,11

Kovový odpad 0,38 0,51 1,70 1,92 1,83 2,69

Zmiešaný komunálny odpad – TKO 278,01 254,40 273,50 291 293,48 277,21

Odpad celkom 344,54 324,12 366,17 381,24 395,54 385,71



Predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu na území 
Dolných Kysúc
Už sme informovali, že obec Radoľa sa spoločne s ďal-
šími ôsmimi obcami z nášho okresu v rámci Združe-
nia mesta a obcí Dolných Kysúc zapojila do projektu, 
ktorého cieľom je predchádzanie vzniku biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí 
Dolných Kysúc.
V rámci projektu naša obec požiadala o financovanie 
dodávky 477 kusov kompostérov do každej domác-
nosti v obci a ďalších 5 kusov na verejné priestranstvá. 
Požiadavky všetkých obcí boli v rámci projektu riadia-
cim orgánom znížené na polovicu a obec Radoľa získa 
277 kompostérov do domácností a ďalších 5 na verej-
né priestranstvá. V celom regióne bude umiestnených 
dovedna 1 560 kompostérov. Všetky kompostéry budú 
mať objem 1 050 litrov.
Dôvodom na krátenie našej požiadavky je platná legis-
latívna úprava, ktorá ukladá obciam povinnosť zabez-
pečiť kompostovanie pre najmenej polovicu domác-
ností v obci.

Celková hodnota kompostérov do našej obce je 
29 911,20 EUR z čoho spoluúčasť obce vo výške 5 % je 
1 496,56 EUR. Ostatných 95 % prostriedkov je financo-
vaných zo zdrojov Európskej únie.
Plánovaný termín dodania kompostérov do našej 
obce je jún 2019. Ihneď po dodaní budeme kompos-
téry distribuovať po obci. Súčasne s distribúciou pri-
pravujeme aj vzdelávací program ako kompostovať.
Z dôvodu zistenia aktuálneho dopytu získať kompos-
tér do domácnosti pripravujeme distribúciu návratiek, 
ktoré nám zároveň pomôžu čo najrýchlejšie zvládnuť 
proces odovzdávania kompostérov do domácností.
Záujemca o kompostér zdarma sa musí zaviazať, že ho 
bude používať minimálne 5 rokov vo svojej záhrade. 
Tejto doby sa z hľadiska životnosti netreba obávať, 
pretože podobné výrobky už testujeme v našej obci 
viac rokov. Na cintoríne Na Koscelisku máme takýto 
kompostér už viac ako 7 rokov. Jeho stav si môžete ke-
dykoľvek skontrolovať.

1.  Už vyseparovaný odpad vkladáme do kontajnerov 
jednotlivo – nevkladáme ho do kontajnerov vo vre-
ciach – naplnené vrecia pred vložením do kontajne-
ra rozviažme a vysypme. (do kontajnera sa potom 
viac zmestí)

2.  Zmenšujeme objem jednotlivých kusov separova-
ného odpadu 

 –  papierové škatule poskladáme, alebo roztrháme 
na menšie kúsky

 –  PET fľaše a podobný plastový odpad stlačíme ale-
bo zošliapneme, aby zaberal menší priestor

 –  plastové nádoby, ktoré sa dajú pokladať do seba 
(napríklad od jogurtov) vkladáme do seba

 –  nápojové kartóny – tetrapaky pred vložením 
do kontajnera stlačíme (zložíme na plocho), alebo 
zošliapneme

3.  Ak sú kontajnery zaplnené, neukladajme naplne-
né vrecia s odpadom v ich blízkosti, ale počkajme 
na riadny odvoz. Vrecia pôsobia veľmi neesteticky 
a sú veľkým lákadlom pre mačky, psov či lesnú zver.

4.  Obaly (najmä od potravín) pred odložením do kon-
tajnerov na separovaný odpad umyjeme. Veľmi 
znečistený obalový materiál nie je možné efektívne 

recyklovať a myslime aj na to, že na zbernom dvore 
s týmto materiálom pracujú ľudia. Najmä v letných 
mesiacoch je práca s takýmto neporiadne vyseparo-
vaným odpadom veľmi nepríjemná.

5.  Vyseparovaný odpad vkladajme do tých kontajne-
rov, do ktorých patrí. Ak bude vyseparovaný odpad 
pomiešaný s inými druhmi odpadu, má firma, ktorá 
zabezpečuje odvoz odpadu právo takýto znečistený 
odpad vyúčtovať obci ako zmiešaný komunálny od-
pad. Takýmto nezodpovedným prístupom znehod-
notíme úsilie ostatných občanov a zvyšujeme finan-
čné náklady na odpadové hospodárstvo. Dôsledkom 
rastu nákladov na vývoz odpadov je potom zbytočný 
rast poplatku za TKO pre občanov obce.

EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy 

 5 spôsobov ako pomôcť účinnejšiemu separovanému zberu



Vítanie detí
V minulom roku 2018 sa v Radoli narodilo štrnásť detí 
( päť dievčat a deväť chlapcov). Každoročné stretnutie 
s rodičmi a vítanie nových občanov Radole sa uskutoč-

nilo v stredu 27. marca 2019. V slávnostnom programe 
vystúpili škôlkari a školáci pod vedením pani učiteliek.

Stavebné práce na cintoríne
V úvode roku 2019 začali práce na cintoríne Na Kosce-
lisku. Dom nádeje má vybudovanú novú elektrickú 
prípojku, ktorá nahradila starú – pôvodnú, ktorú zne-
funkčnil elektrický skrat na trase v zemi medzi budo-
vou a stĺpom.
Drenážnymi rúrkami bola odvodnená dažďová voda 
zo strechy Domu nádeje a ulička smerujúca k bočnej 
bráničke. 

Pri vstupe na cintorín začala výstavba parkoviska, ktoré 
by malo kapacitne postačovať potrebám našej obce. 
Práce na cintoríne budú v najbližšom období pokra-
čovať postupným budovaním štrkových chodníkov 
pomedzi hroby a výstavbou dláždeného hlavného 
chodníka. 



Ako rodiča 2 malých škôlkarov ma veľmi zaujala a pote-
šila ochota pani učiteliek našej Materskej školy zapojiť 
sa do projektu zberu druhotnej suroviny – potravinár-
skeho hliníka, pod názvom ALINO. Deti počas celého 
roka zbierajú hliníkové viečka z jogurtov, tvarohu, oba-
ly z čokolád či alobal. Veľký podiel na hliníkovom obale 
tvoria plechovice z nápojov či obaly z paštét, ktoré naši 
najmenší tiež v rámci projektu separujú. Uvedená ak-
tivita prebieha v regióne celého severného Slovenska.
Až vďaka uvedenej škôlkarskej kampani ALINO som 
si uvedomila, koľko plechoviek či iného odpadu sa 
v našom blízkom okolí – obci i okolitej prírode pova-
ľuje. A to i napriek relatívne početným kontajnerom 
určeným na triedenie, ktoré nám zabezpečuje obec 
s pánom starostom. Bohužiaľ, to vyzerá tak, že mno-
hým z nás sa lení odhodiť plechovku či plastovú fľašu 
na miesto pre ne určené, a radšej ju hodia pod most 
či ku ceste.
Som veľmi pyšná na našich najmenších spoluobčanov, 
ako sa sa s veľkým nadšením zapájajú do starostlivosti 

o svoje okolie. Nielenže výrobky z hliníka poctivo od-
kladajú doma, ale neváhajú vziať plechovicu zo zeme 
i počas prechádzky po obci či výletu na Ostré. Je mi 
sympatické, že to deti robia bez nároku na odmenu. 
Zatiaľ sa im takto podarilo nazbierať 28 kilogramov 
hliníkového odpadu. Veľká vďaka patrí Vám, ich rodi-
čom či starým rodičom, že ich k tejto záslužnej činnos-
ti vediete i podporujete. A tiež pani učiteľkám v škole 
i škôlke, ktoré pre ne organizujú rôzne aktivity zame-
rané na ochranu prírody i životného prostredia. Pomá-
hate tak vychovať novú, zodpovednejšiu generáciu 
detí a mládeže. 
Milí obyvatelia, prv než odhodíte odpadky len tak voľ-
ne po okolí, skúste spraviť pár krokov navyše k zber-
ným nádobám určeným na separovanie a odhoďte 
ich tam, kam patria. Prípadne, ak máte doma prázdne 
plechovice, odkladajte ich a stlačené prineste vo vreci 
škôlkarom. Pomôžete tak dobrej veci.

Lenka Kočvarová

Deti v Materskej škole Radoľa získavajú bohaté po-
znatky na rozvoj svojej osobnosti, ktoré im odovzdá-
vajú pani učiteľky. O prírode, lese a lesných zvieratách, 
ktoré nájdeme v našom regióne, prišiel deťom poroz-
právať pán Pavol Holtan. Poskytol deťom odbornú 
prednášku a formou hravých aktivít sa deti dozve-
deli množstvo zaujímavostí, o ktorých ani netušili. 
Deti spoznávali lesný ekosystém a učili sa ako trvalo 
udržiavať spôsob života na príklade lesa. Využili sme 
aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a pro-
jektového vyučovania. Poskytli sme tým deťom nielen 
vedomosti, ale snažili sme sa osloviť aj emocionálnu 

stránku dieťaťa, podporovali sme u detí získavanie 
zručností aj celostný rozvoj osobnosti. Pán Holtan na-
učil deti rozpoznávať ihličnaté a listnaté stromy, počú-
vali rôzne zvuky zvierat a nakoniec videli vypreparova-
né zvieratá. Spoločne sme sa naučili rozoznávať stopy 
zvierat a deti si z blízka pozreli aj zuby rôznych lesných 
zvierat ako je napríklad diviak lesný. Na záver deti do-
stali od pána Holtana sladkú odmenu a materskú ško-
lu podporil finančným darom. Úplným záverom tejto 
prednášky bola poľovnícka pieseň. Srdečne ďakujeme 
za skvelú spoluprácu pánovi Palkovi Holtanovi.

ALino

Zo života v škôlke



Informujeme o škole
V apríli nám prebehol u nás zápis detí do prvého roč-
níka ZŠ. Zapísaných máme 19 prváčikov. Tešíme sa 
na nich. 

V  máji je čas na podávanie žiadostí o  prijatie 
detí do  materskej školy. Žiadosti si môžete vy-
zdvihnúť v  MŠ už od konca apríla. Podmienky 
prijatia sú zverejnené v  priestoroch škôlky, aj 
na www. zsradola.edu.sk.

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy vydá-
va riaditeľ ZŠ s MŠ, 
Radoľa 326 od 11. 6. 2019.

Žiaci 9. ročníka aj tento rok aktívne pomohli pri zbierke 
nadácie Liga proti rakovine – počas Dňa narcisov.

Mládenci zo škôlky stavali 30. apríla za sprievodu har-
moniky a spevu Máj pre svoje škôlkarske dievčatá.

Od januára 2019 sme stihli mnoho aktivít nad rámec 
samotného „ bežného“ vyučovania:
 20. – 25. 1. 2019  Lyžiarsky výcvik 7. – 8. ročník
 5. 2. 2019  Beseda so starostom obce – 8.A 
 8. 2. 2019   Divadlo Palculienka pre 

1. – 4. ročník
 12. 2. 2019   ŠKD – návšteva filmového 

predstavenia, 
 1. 3. 2019  Fašiangový karneval
 19. 3. 2019   Šikana nie je hra – aktivity CPPPaP 

KNM 7.A
 27. 3. 2019   Vítanie nových občanov, kultúrny 

program v sále OÚ, 
 1. – 2. 4. 2019  Príprava na T9-2019, 
 5. 4. 2019  Prehliadka detských divadelných 

súborov Deti deťom 5. – 9. v DK 
v Kysuckom Novom Meste

 8. – 9. 4. 2019 Zápis do prvého ročníka
 10. 4. 2019  Šikana nie je hra II. – aktivity 

CPPPaP KNM 7.A
 11. 4. 2019 Deň narcisov
 od 15. 4. 2019  Brigády pri príležitosti Dňa Zeme 

5. – 9.
 24. 4. 2019  Blokové vyučovanie dopravnej 

výchovy 1. – 4. 
 30. 4. 2019  Exkurzia Banská Bystrica, Tajov, 

7. – 9. 
 3. 5. 2019  Deň remesiel – prezentácia 

ľudových remesiel našimi žiakmi

Okrem toho sme od januára boli aktívni i v rôznych 
súťažiach:
 16. 1. 2019  Okresné kolo stolný tenis, 
 16. 1. 2019  Okresné kolo Ol ANJ
 30. 1. 2019  Okresné kolo MAT Ol 5.A 9.A
 5. 2. 2019  Krajské kolo THD Ol. 
 7. 2. 2019  Okresné kolo GEG Ol. 
 12. 2. 2019  Florbalová liga mladší žiaci,
 13. 3. 2019  OK FO
 14. 3. 2019   Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 
 19. 3. 2019  Krajské kolo MO, Sýkorová 9.A 
 19. 3. 2019  Florbal – okresné kolo žiačky
 20. 3. 2019   Biblická olympiáda – dekanátne kolo 
 21. 3. 2019  Matematický klokan – školské kolo 
 21. 3. 2019  Florbalová liga 
 22. 3. 2019   Okresné kolo chemickej olympiády 
 26. 3. 2019  Okresné kolo Pytagoriády 3., 4., 5.
 27. 3. 2019  Okresné kolo Pytagoriády 6., 7., 8.
 29. 3. 2019  Hviezdoslavov Kubín okresné kolo, 
 10. 4. 2019  Krajské kolo fyzikálnej olympiády
 11. 4. 2019   Krajské kolo geografickej olympiády 
 16. 4. 2019   Okresné kolo biologickej olympiády 
 30. 4. 2019  Florbalová liga 

Podrobnejšie informácie o úspechoch detí zverejníme 
na konci školského roka.



OZNAM

7. máj 2019 riaditeľské voľno žiakov z organizačných dô-
vodov. Žiaci všetkých ročníkov ZŠ nejdú do školy, nema-
jú ani obed v ŠJ. V priestoroch našej školy sa uskutoční 

okresné kolo súťaže mladých záchranárov v spolupráci 
s Okresným úradom v Kysuckom Novom Meste.

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠsMŠ



Voľby do Európskeho parlamentu  
na území Slovenskej republiky
Základné informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Sloven-
skej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do 22.00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území 
Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, 
ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku 

V marci sa v športovej hale v Radoli uskutočnili Halové 
majstrovstvá Slovenska v ultimate frisbee.

Počas prvého marcového víkendu súťažili s „lietajúcimi 
taniermi“ ženy a juniori. V poslednú marcovú sobotu 
a v nedeľu zápolili o medaily muži. 

1. kolo 
16. 3. 2019
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov:
1.  Béla Bugár, Ing. 15
2.  Zuzana Čaputová, Mgr. 174
3.  Martin Daňo 2
4.  Štefan Harabin, JUDr.  130
5.  Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 31
6.  Marián Kotleba, Ing. Mgr.   113
7.  Milan Krajniak, Bc.  25
8.  József Menyhárt, PaedDr., PhD. -

9.  František Mikloško, RNDr. 42
10.  Robert Mistrík, Dr. Ing.  -
11.  Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 190
12.  Róbert Švec, Mgr.  1
13.  Bohumila Tauchmannová, Ing. 4
14.  Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. 2
15.  Ivan Zuzula, RNDr., CSc.  2

Počet hlasov pre kandidáta, ktorý prestal byť voliteľný 
a kandidáta, ktorý sa práva kandidovať vzdal:
József Menyhárt, PaedDr., PhD. 0
Robert Mistrík, Dr. Ing.  0

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1 226
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  736

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  736
Počet platných hlasov  731

2. kolo 
30. 3. 2019
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr. 255
2. Maroš Ševčovič, JUDr., PhD. 375

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1 225
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  640
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku  640
Počet platných hlasov  630

Halové majstrovstvá SR v ultimate frisbee

Výsledky Voľby prezidenta SR v Radoli



a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý 
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a naj-
neskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území 
Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej repub-
liky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej 
únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slo-
venskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľ-
bách možno len v jednom členskom štáte Európskej 
únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verej-
ného zdravia.

V
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť 
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať 
obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacie-
ho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá 
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne 
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu 
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho pre-
ukazu

osobne, 
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním 

volieb (t.j. najneskôr 24. 5. 2019) v úradných hodinách 
obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme 
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu 

bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pre-
do dňom konania volieb (t.j. najneskôr 3. 5. 2019),

elektronicky 
(e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho 

preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracov-
ných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
3. 5. 2019). 

 prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadate-
ľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 

najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb 
(t.j. najneskôr 24. 5. 2019).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
OO meno a priezvisko,
OO  rodné číslo, ak ide o občana iného členského štá-

tu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na úze-
mí Slovenskej republiky, dátum narodenia, ak 
rodné číslo nemá pridelené,

OO štátnu príslušnosť,
OO adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu 
trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpon-
denčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doruče-
nia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu 

uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlast-
ných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žia-
dosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná oso-
ba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo 
občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevza-
tie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže 
voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta 
jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preuka-
zom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preuka-
zom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej 
únie.

VI
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
OO vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov 

je zapísaný, 
OO v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hla-

sovacieho preukazu alebo
OO na základe slovenského cestovného dokladu, ak 

nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 
a ani na území iného členského štátu Európskej 
únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti 
preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť 
predložením občianskeho preukazu alebo pobytové-
ho preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na 
jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu 
s občianskym preukazom alebo pobytovým preuka-
zom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý 
mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okr-
sková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo vo-
liča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dô-
vodov, má právo požiadať obec a  v  deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hla-
sovania do prenosnej volebnej schránky, a  to len 
v  územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý 
bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky 
na odloženie nepoužitých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade 
hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehod-
notí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

***

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parla-
mentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky 

http://www.minv.sk/?volby-ep



Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok  7.00–15.30
Utorok  7.00–15.00
Streda  7.00–16.30
Štvrtok  7.00–15.00
Piatok  7.00–13.00
Obedná prestávka  polhodina v čase  

medzi 11.00–12.00

Zápis detí do materskej školy

Deň narcisov

TKO – zmena termínu 
vývozu

Navždy nás opustili
Anastázia Janíková 

Agnesa Svrčková
Jozef Macúš

Eduard Hranek

Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí
Simona Holešová

Najmenšiu spoluobčianku v našej obci 
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa 

zdravia a úspechov pri výchove!

Telefón: 041/421 32 33
Mobil:  0911/951 305,  

0911/480 555
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail:  podatelna@radola.sk
Web:  www.radola.sk

Kontakty

V  máji je čas na podávanie žiadostí o  prijatie detí 
do materskej školy. Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v MŠ 
už od konca apríla.
Podmienky prijatia sú zverejnené v priestoroch škôlky, 
aj na www. zsradola.edu.sk. 

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva 
riaditeľ ZŠ s MŠ, 
Radoľa 326 od 11. 6. 2019.

Deň narcisov je jedinečná verej-
no-prospešná zbierka Ligy proti 
rakovine a tento rok sa kona-
la už po 23-krát. Ulice v jediný 
deň v roku – tentokrát 11. apríla 
2019 – zaplavili žlté narcisy. Fi-
nančné prostriedky sú využívané 
na konkrétnu praktickú pomoc 
onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Sloven-
sku.
Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty 
a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych 
problémoch súvisiacich s ochorením už 29 rokov. Okrem 
toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnos-
ti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné ob-
čianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických 
ochorení.
Na účet Ligy proti rakovine žiaci našej ZŠ s MŠ vyzbierali ten-
to rok sumu 381,64€.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

Mgr. Lenka Ščambová, ZŠ s MŠ, Radoľa

Z dôvodu dopravných komplikácií a následne vy-
nútených zmien pri organizácii vývozu tuhého 
komunálneho odpadu (popolníc) sa mení termín 
vývozu odpadu.
Vývoz TKO bude vždy v  párny týždeň v  stredu 
a vo štvrtok.

Žiadame občanov, aby nádoby s komunálnym od-
padom vyložili v tomto termíne. 
Najbližší termín vývozu bude 15. – 16. máj 2019.

Ďakujeme za pochopenie.

Pripravujeme
29. júna (sobota)
Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa – XXV. roč-
ník

5. júla (piatok – sviatok sv. Cyrila a Metoda)
Radoľské hody
Radoľský jarmok
Výstup na Vreteň


