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Váţení čitatelia,   
dostáva sa Vám do rúk chronológia cirkevného školstva v Rajci 
v rokoch 1992 – 2011,  
zdanlivo nezáţivný, ba priam  fádny výpočet udalostí a dejov, dátumov 
a faktov, mien a miest, ciest a návštev. Nie je ale tak. Je to výpočet 
neskutočného, priam heroického zanietenia ľudí, ktorí stáli pri vzniku 
škôl, ktorí na školách pôsobili počas celej ich histórie. Boli to ľudia,  
ktorí neľutovali čas a námahu, nepočítali dni a hodiny, nehľadeli na 
zisk ani profit, ale tvorili, budovali, pripravovali, venovali sa ..... 
a s Boţou pomocou vytvorili dielo, ktoré si zasluhuje pozornosť, 
zasluhuje si nezapadnúť prachom archívov. Preto čítajte a spomínajte. 
Ak Vám v chronológii niečo chýba dajte nám vedieť, radi to doplníme. 
 
Úprimná  vďaka autorke, ktorá  s veľkou trpezlivosťou pripravila tento text. 

 
 
 
 
Rajec,  apríl 2012                              Mgr. Ľubomír Vereš, riaditeľ školy 
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Šk. rok 1992/1993:  

 
– 1. 9. 1992 Začiatok nového šk. roka v CZŠ: bol to veľký a historický deň, 654 

ţiakov kráčalo do ZCŠ, čakalo ich 35 pedagogických pracovníkov, počasie bolo 

daţdivé, ochladilo sa, ale ţiakov to nevyviedlo z rovnováhy. Pred budovami škôl sa 

zorganizovali podľa ročníkov a tried a po dlhých rokoch ateistickej prázdnoty prvé 

kroky učiteľov a ţiakov viedli do Boţieho chrámu. Sv. omšu slúţili duchovní otcovia: 

p. dekan M. Keblušek a otec PhDr. A. Pauliny, SDB a obetovali ju na úmysel 

novozriadenej cirkevnej školy. 

– 23. 11. 1992 Stretnutie s rodičmi na plenárnom zasadnutí: rodičovská rada 

rozhodla zvolať plenárne rodičovské zdruţenie v spoločenskej sále bývalého 

Korasanu, účasť rodičov bola hojná, p. riaditeľ J. Ničík zdôraznil, ţe v cirkevnej škole 

okrem kvalitného vyučovania na prvé miesto treba poloţiť kresťanskú výchovu 

človeka, lebo zmysel pozemského ţivota nenaplní celé vnútro človeka, ale smeruje 

k nadčasovým hodnotám, k večnosti, ďalej podotkol, ţe ak rodičia chcú spolupracovať 

so školou, musia si nájsť čas pre svoje deti, s deťmi v rodine treba ţiť, rozprávať, byť 

s nimi. Nestačí potrestať za nevydarené úlohy a zlé známky, ale treba citlivo skúmať, 

v čom si nevie dieťa dať rady, kde mu treba pomôcť a kedy treba pochváliť a kedy 

treba prísne potrestať. Deťom treba slovom i činom ukázať, ako pestovať vôľu, 

disciplínu a zmysel pre dodrţiavanie poriadku v rodine, v škole i v celej spoločnosti. 

– 29. 3. 1993 Deň učiteľov: slávnostné zasadanie pedagogickej rady z príleţitosti tohto 

dňa sa konalo v zborovni školy, dôstojnosť zasadania zvýraznila prítomnosť p. dekana 

M. Kebluška a odznel aj slávnostný prejav pozvaného hosťa F. Babiara, prof. na 

Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Ţiline, z hostí pozdravil prítomných krátkym 

príhovorom a kyticou kvetov aj primátor mesta Rajec RNDr. L. Ţidek. Predseda rady 

rodičovského zdruţenia p. Š. Huljak poďakoval všetkým učiteľom za ich prácu, 

poblahoţelal im k ich sviatku a odovzdal všetkým prítomným kvety. Po oficiálnej 

časti nasledovala neformálna beseda so skromným občerstvením. 

– 8. , 12. a 15. 10. 1993 Inšpekcia: pracovníci Inšpekčného centra v Ţiline vykonali 

informatívnu inšpekciu, zisťovali odbornosť vyučovania, materiálno-technické 

podmienky a úroveň vnútroškolskej riadiacej práce. 

– 19. 4. 1993 Návšteva z DŠÚ: našu školu navštívili pracovníci DŠÚ z Nitry v zloţení: 

Mons. F. Rábek, pomocný biskup a generálny vikár, Ing. J. Michalíček, CSc., riaditeľ 

DŠÚ, a Ing. Mária Mravíková, pracovníčka DŠÚ, riešili sa otázky rozpočtu 

a ekonomického zabezpečenia školy, ako aj stavu výchovného a vyučovacieho 

procesu. 

– 18. 5. 1993 Beseda s básnikom Jánom Frátrikom: naše pozvanie prijal a na našu 

pôdu CZŠ zavítal ţilinský rodák – básnik J. Frátrik, esejista, pedagóg a prekladateľ, 

stretol sa na besedách so ţiakmi a s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry. 

– Literárna súťaţ o Cenu J. Slotu: zapojilo sa do nej osem ţiakov našej školy, súťaţ 

bola vypísaná z príleţitosti 800. výročia vzniku Rajec. Víťaznou prácou bola práca 

ţiačky Evy Stankovej z VIII. A triedy. 

– 30. 6. 1993 Vyznamenanie za hrdinský čin: na záverečnej slávnosti šk. roka konanej 

v Kostole sv. Ladislava v Rajci prevzal vyznamenanie z rúk riaditeľa CZŠ za hrdinský 

čin záchrany ľudského ţivota Ondrej Veselovský, ţiak VII. D triedy, ktorý mladšiemu 

spoluţiakovi zachránil ţivot. Knihu a vecný dar odovzdali O. Veselovskému členovia 

Rady rodičovského zdruţenia v triede pri rozdávaní vysvedčení. 

 

 



Šk. rok 1993/1994: 

 
– 23. – 25. 8. 1993 Duchovné cvičenia učiteľov: učitelia i zamestnanci CZŠ sa 

zúčastnili duchovných cvičení v krásnom prírodnom prostredí pod Kľakom, aby 

v tichej meditácii hľadali pokoj, silu, rozvahu a trpezlivosť. Pod duchovným vedením 

p. dekana M. Kebluška čerpali zo zdrojov duchovnej obnovy, aby mohli štedro 

rozdávať svojim ţiakom počas celého šk. roka. Z tohto stretnutia zaslalo vedenie školy 

a správca farnosti pozdravný list otcovi biskupovi Mons. F. Rábekovi. 

– 1. 9. 1993 Začiatok šk. roka: začiatok nového šk. roka 1993/1994 sa začal 1. 

septembra účasťou školy na bohosluţbách – sv. omšou v rajeckom kostole. Od 2. 

septembra začal nový pracovný šk. rok. Ţiaci dostali potrebné informácie a s chuťou 

sa pustili do kaţdodenných šk. povinností. 

– 20. – 24. 9. 1993 Zber zemiakov: ţiaci 7. a 8. ročníkov po úprave rozvrhu hodín 

v rámci prác na šk. pozemku a technických prác sa zúčastnili  zberu zemiakov 

v Rajeckej Lesnej. 

– 20. 11. 1993 Beseda s otcom biskupom Mons. F. Rábekom: v sobotu v predvečer 

sviatku Krista Kráľa zavítal do Rajca otec biskup F. Rábek v doprovode  p. dekana  

M. Kebluška a p. kaplána M. Kupčíka. Prišiel do plnej telocvične zaplnenej mládeţou 

a deťmi CZŠ, kde o príjemnú atmosféru sa postarali zbory Konvalinky a Ladislav. Po 

krátkom príhovore odpovedal otec biskup na mnoţstvo rozličných otázok. Jeho váţne 

odpovede sa striedali s vtipnými a neraz miestnosť zareagovala srdečným smiechom. 

Na konci stretnutia udelil všetkým svoje biskupské poţehnanie. 

– 14. 12. 1993 Návšteva z Holandska: našu školu navštívili priatelia z Holandska, 

cieľom stretnutia bolo nadviazanie písomného kontaktu ţiakov učiacich sa anglický 

jazyk so ţiakmi z holandského mesta Epe. 

– 24. 3. 1994 Deň učiteľov: tento deň sme si pripomenuli slávnostným zasadaním 

pedagogickej rady, ţiaci pozdravili naše stretnutie pekným kultúrnym programom, 

hosťom bol opäť F. Babiar, prof. z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Ţiline. 

– apríl 1994 Akcia „Kvapka ţivota“: ţiakom boli rozdané kupóny Slovenského 

Červeného kríţa, ktoré mali podnietiť záujem rodičov o bezplatný odber krvi. 

V májovom ţrebovaní sa objavilo i meno nášho ţiaka Ľ. Kypusa – ţiaka III. B triedy, 

a koordinačná rada klubov darcov krvi SČK venovala výhercovi výlet loďou: 

Bratislava – Hainburg – Safari park. 

– 5. 5. 1994 Beseda s básnikom J. Frátrikom: i v tomto šk. roku prijal pozvanie na 

besedu so ţiakmi 8. ročníkov a učiteľmi slovenského jazyka a literatúry ţilinský 

rodák, pedagóg, esejista a prekladateľ, básnik J. Frátrik. Stretnutie v telocvični bolo 

poučením i príjemnou pohodou. 

– 26. 5. – 3. 6. 1994 Školská inšpekcia: pracovníčky Inšpekčného centra v Ţiline 

vykonali v týchto dňoch školskú inšpekciu 

– Cena Jána Frivaldského: v tomto šk. roku naši ţiaci sa zúčastnili prírodopisnej 

súťaţe Cena J. Frivaldského, ktorú kaţdoročne organizuje mestské kultúrne stredisko 

na počesť rajeckého rodáka J. Frivaldského, ktorý významne zasiahol do oblasti vedy, 

hlavne prírodovedy, tejto súťaţe sa zúčastnilo 14 ţiakov 

 

 

 

 

 



Šk. rok 1994/1995: 

 
– Informácie o tomto školskom roku nemáme k dispozícii 

 

 

 

Šk. rok 1995/1996: 

 
– 19. 10. 1995 Diecézne stretnutie riaditeľov cirkevných ZŠ a SŠ Nitrianskej        

diecézy: konalo sa v priestoroch CZŠ pod vedením Mons. F. Rábeka, pomocného 

biskupa a generálneho vikára, a riaditeľa DŠÚ v Nitre Ing. Ľ. Michalíčka. Našu školu 

zastupoval p. riaditeľ J. Ničík a duchovný správca vdp. M. Keblušek, ktorí privítali 20 

riaditeľov základných a stredných cirkevných škôl ako účastníkov tohto stretnutia. 

– 27. a 28. 11. 1995 Návšteva Slovenského betlehema: jedinečný záţitok preţívali 

všetci ţiaci školy, keď v týchto dňoch navštívili Slovenský betlehem v Rajeckej 

Lesnej, novootvorenú stálu expozíciu unikátneho rezbárskeho umeleckého diela 

majstra Jozefa Pekaru. Sprievodcom nám bol p. dekan Michal Keblušek. 

– 11. 12. 1995 Chrípkové a vianočné prázdniny: z dôvodu vysokého počtu ochorení 

na chrípku u detí a dospelých okresný hygienik rozhodol zatvoriť školu, chrípkové 

voľno sa zmenilo na radostné vianočné prázdniny, pretoţe deti nastúpili do školy aţ 8. 

1. 1996 

– 6. 1. 1996 Spoločenský večer rodičov a učiteľov: rodičovské zdruţenie v úzkej 

spolupráci s vedením školy zorganizovalo spoločenský večer rodičov a učiteľov 

v Kultúrnom dome v Rajci. Bola to vydarená a úspešná zábava pri vstupe do nového 

roku 1996. 

– 14. – 15. 2. 1996 Návšteva z Londýna: návšteva 4 anglických učiteliek (Audrey 

Nunn, Sheila Walker, Hillary Wills, Jo Langford) v našej škole podporila u detí 

potrebu dobrej komunikácie v cudzom jazyku. Dámy z Londýna napísali do šk. 

kroniky: „Strávili sme príjemné 2 dni vo Vašej škole. Bolo pre nás veľmi zábavné 

pracovať s deťmi. Dúfame, ţe sme im trocha pomohli s anglickým jazykom. V Rajci 

sme mali veľmi príjemný pobyt. Je to nádherné mesto. Ďakujeme, ţe ste nám umoţnili 

navštíviť Vás. A zároveň ďakujeme za všetku Vašu láskavosť.“ 

– 12. 4. 1996 Výtvarná súťaţ do okresného kola Európa v škole: prebiehala pod 

vedením p. uč. V. Pruknera, ţiaci prejavili záujem o túto tému. 

– 20. 5. 1996  Cyklistické preteky: v spolupráci s Maratón klubom Rajec prebehla 

akcia zameraná na cyklistické preteky, ktoré sa konali v Hájoch za rybníkom, napriek 

daţdivému počasiu pretekári súťaţili vo viacerých kategóriách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šk. rok 1996/1997: 

 
– september 1996 Nové kontakty s Detským domovom v Domaniţi: ţiaci urobili 

zbierku hračiek a kníh, ktorú zaslali deťom, a sľúbili, ţe chcú rozvíjať priateľské 

vzťahy a spoluprácu v rámci rôznych kultúrnych podujatí. 

– september 1996 II. ročník Ekologickej súťaţe: súťaţ vyhlásilo mesto Rajec 

v spolupráci s miestnou Nadáciou na úsporu energie a ţivotného prostredia, ţiaci 

pracovali v 5-členných skupinách a mohli sa realizovať rôznym spôsobom: výroba 

recyklovaného papiera, zber papiera, príprava jednoduchých propagačných materiálov 

v cudzom jazyku o Rajci – brundtlandskom meste. 

– 10. 1. 1997 Spoločenský večierok rodičov a učiteľov: po dobrom ohlase z minulého 

roka sa rozhodli učitelia spolu s rodičmi usporiadať túto akciu znova a p. uč. D. 

Smiešková sa postarala o kultúrny program. 

– 19. 1. 1997 Karneval na ľade: na dobre upravenej ľadovej ploche sa predstavili ţiaci 

v rôznych maskách a kostýmoch, pedagógovia spolu s pracovníčkami MsKS pripravili 

zábavné hry a súťaţe prispôsobené ľadovej ploche. 

– 25. 2. 1997 „Historik mesta Rajec“: Mestské múzeum s MsKS v Rajci vyhlásili 

súťaţ, ktorá pozostávala z 5 kôl, išlo o prehĺbenie informácií z histórie nášho mesta 

a napokon bol udelený titul „Historik mesta Rajec“ najlepšiemu súťaţiacemu.  

V rámci tejto súťaţe sa konali prednášky z oblasti numizmatiky, archeológie 

a architektúry. 

– 2. 3. 1997 Beseda s americkou lektorkou: na našu školu zavítala zástupkyňa 

amerických mierových zborov p. Dona Anderson, ktorá odpovedala v rámci besedy na 

zvedavé otázky ţiakov – angličtinárov, zaujímal ich ţivot ich rovesníkov v Amerike. 

Bola to cenná skúsenosť, pretoţe si mohli prakticky vyskúšať svoje jazykové zručnosti 

kladením otázok.  

– 2. 4. 1997 Návšteva z Dánska: predstavitelia brundtlandského mesta Toftlund 

z Dánska navštívili našu školu a povzbudili ţiakov k aktivite v ekologickej súťaţi, 

ktorú vyhlásilo mesto Rajec. 

– 3. 4. 1997 Seminár pre učiteľov: vo videostredisku na MsKS v Rajci dánski lektori 

predstavili učiteľom (CZŠ, GAŠ i ZŠ na Lipovej ul.) zaujímavé projekty v rámci 

brundtlandských miest. Počas tohto seminára Nadácia v našom meste venovala 

hodnotné knihy o energii najúspešnejším ţiakom, ktorí dosiahli najviac bodov v teste 

týkajúceho sa ekológie. 

– 8. 4. 1997 Návšteva z Rheinsbergu: z nemeckého brundtlandského mesta Rheinsberg 

k nám zavítala návšteva. Uskutočnila sa prednáška spojená s diskusiou o šetrení 

energie a ochrane ţivotného prostredia, viedol je p. Jürgen Zeit spolu s p. Donou 

Anderon, zástupkyňou amerických mierových zborov, prednášky sa zúčastnili ţiaci 8. 

ročníkov. 

– 6. 5. 1997 Návšteva otca biskupa: spišský biskup František Tondra navštívil našu 

školu, stretnutie s ním sa nieslo v duchu myšlienky, aby sme sa naučili rozmýšľať 

o všetkom, čo preţívame. 

– 13. 5. 1997 Výročná akadémia: tento deň si naše Gymnázium A. Škrábika 

pripomenulo 115. výročie narodenia významného rajeckého rodáka A. Škrábika, 

podľa ktorého je pomenované naše gymnázium. P. riaditeľ J. Ničík bliţšie oboznámil 

prítomných so ţivotom tohto biskupa a p. uč. D. Smiešková spolu s p. riaditeľom 

pripravili pekný program, kde účinkovali naši ţiaci a predstavili sa ním aj rodičom 

a rajeckej verejnosti. 

– 14. 5. 1997 Metodický deň: učitelia a pracovníci našich cirkevných škôl navštívili 

Banskú Bystricu, kde je pochovaný doktor Andrej Škrábik, banskobystrický biskup. 



Privítal ich p. biskup R. Baláţ v katedrálnom chráme, priblíţil im ťaţký, ale zároveň 

hrdinský ţivot A. Škrábika ako banskobystrického biskupa, potom s láskou a úctou išli 

k hrobu nášho rodáka, ich cesty ďalej viedli do novovybudovaného kňazského 

seminára v Badíne, kde si mohli pod vedením p. špirituála seminára pozrieť interiér, 

ale i exteriér tejto budovy. 

– 11. 5. 1997 Cyklokrosové preteky: ako po iné roky, tak aj v tento deň učitelia našich 

škôl i členovia Maratón klubu Rajec pripravili túto cyklokrosovú akciu, ale tento rok 

bola zaujímavejšia, pretoţe okrem uţ známych kategórií sa prvýkrát objavila 

kategória, v ktorej mohli súťaţiť spolu mama s dcérou a otec so synom, závod sa 

uskutočnil pri rybníku v Šuji a zúčastnilo sa ho 75 detí a 19 dvojíc 

– 5. 6. 1997 Výlet do Safari parku: za pekného počasia naši ţiaci sa vybrali do 

Rakúska, kde sa mohli autobusom previesť cez park a na otvorenom priestranstve 

obdivovali mnohé zvieratá, potom sledovali predstavenie šikovných akrobatov 

a nakoniec sa zastavili vo Viedni, kde si mohli niečo kúpiť pre seba a svojich blízkych 

 

 

Šk. rok 1997/1998: 

 
– 17. – 21. 9. 1997 Rekonštrukcia kotolne: v rekordne krátkom čase sa podarilo 

uskutočniť rekonštrukciu kotolne a to v priebehu týţdňa, pre ţiakov bol pripravený 

náhradný program: 2-dňové účelové cvičenie, súťaţ v modernom tanci v miestnej 

telocvični, premietanie videofilmov a návštevy galérií a múzeí. 

– 6. 12. 1997 Netradičný Mikuláš: na sviatok sv. Mikuláša pripravila Rada rodičov 

a pedagogický zbor školy novú koncepciu oslavy tohto sviatku, ţiaci nedostávali 

tradičné darčeky, ale z pridelených financií a s vyuţitím vlastnej fantázie sa pokúšali 

vyrobiť niečo pre radosť iných, galéria ich výtvorov bola sprístupnená v budove školy 

a v priestoroch Radnice. 

– 17. 1. 1998 Spoločenský večierok rodičov a učiteľov: nadväzujúc na výborné 

tradície z minulých rokov sa uskutočnil spoločenský večierok rodičov a učiteľov školy 

– január 1998 Ekologická súťaţ: občianske zdruţenie Ekoenergia vyhlásilo pre ţiakov 

ZŠ a SŠ ekologickú súťaţ, úlohou ţiakov bolo v priebehu 1. polroka zhotoviť 

zaujímavú hračku z odpadového materiálu.  

– 13. 2. 1998 Vzácna návšteva z Brazílie: našu školu nečakane poctil svojou návštevou 

milý hosť – Mons. José Maria Pinheiro, pomocný biskup z brazílskej Amazónie, 

stretnutie sa uskutočnilo v kostole sv. Ladislava, kde otec biskup ţiakom porozprával 

o Brazílii, o ţivote mladých v tejto krajine, o svojej práci a prostredníctvom tlmočníka 

– kamaráta vdp. J. Šelingu, odpovedal i na zvedavé otázky našich ţiakov. Povzbudil 

ich, aby sa so svojimi problémami obracali na svojich rodičov a priznal sa, ţe na 

Slovensku sa dobre cíti, pretoţe tu má priateľov a môţe vidieť padať sneh, čo je 

v Brazílii veľkou vzácnosťou. 

– 30. 4. 1998 Hlas prírody: Krajská kniţnica v Ţiline v spolupráci s ochranármi prírody 

usporiadala k Dňu Zeme (22. apríla) literárnu súťaţ s názvom Hlas prírody, do súťaţe 

sa  zapojili i naši ţiaci.  

– 6. 5. 1998 Metodický deň: učitelia a pracovníci našich škôl preţili metodický deň na 

Spiši, sv. omšu v Katedrále sv. Martina celebroval otec biskup F. Tondra spolu 

s našimi duchovnými, po sv. omši nás čakala prehliadka katedrály i biskupskej 

rezidencie. Otec biskup všetkých milo privítal a zdôraznil milú náhodu – presne pred 

rokom – 6. 5. 1997 sme ho privítali na pôde našej školy my a teraz víta vo svojej 

rezidencii on nás. Návštevníci si prezreli dominantu kraja – Spišský hrad, Levoču 

a navštívili i Mariánsku horu, kde r. 1995 slúţil sv. omšu Ján Pavol II.. 



– 8. 5. 1998 Cyklokros: pri rajeckom rybníku sa stretlo 107 súťaţiacich, ktorí pretekali 

v 12 kategóriách.  

– 20. – 23. 5. 1998 Návšteva zo zahraničia: našu školu navštívili priatelia z Dánska z 

mesta Toftlund, boli to ţiaci a učitelia hudobnej školy, ktorí boli ubytovaní 

v telocvični a so zborom Konvalinky pripravili hudobný program na školskom dvore. 

Na záver naši ţiaci vystúpili s dánskymi hosťami ešte raz v kostole, kde predstavili 

program pre celú farnosť. 

 

 

 

Šk. rok 1998/1999: 

 
– 17. 11. 1998 Majstrovstvá školy v modernom tanci: tento deň bol pre mnohé 

dievčatá dňom, ktorý dlho očakávali a na ktorý sa pripravovali poctivým tréningom, 

športové popoludnie v telocvični školy prebiehalo v atmosfére hudby, tanca, potlesku 

a povzbudenia spoluţiakov aţ do tmy, ceny pre víťazky zabezpečila Rada rodičov.  

– 23. 1. 1999 Rodičovský ples: Rada rodičov pripravila spoločenský večierok pre 

rodičov i učiteľov, v programe účinkovali dievčatá pod vedením p. Ţ. Pekarovej, ktoré 

sa predstavili v modernom tanci. 

– 24. 4. 1999 Medzinárodná tanečná súťaţ Tanec pre motýľa v Martine: naše 

ţiačky sa zúčastnili tejto súťaţe.  

– 19. 5. 1999 Metodický deň: v tomto šk. roku učitelia a pracovníci našich škôl 

navštívili Oravu – Zákamenné – rodisko J. Vojtaššáka, Tvrdošín, farské pastoračné 

centrum v Ústí (Trstená) a múzeum oravskej dediny v Zuberci. 

– 28. 6. 1999 Olympijský deň: počas tohto dňa sa konali majstrovstvá školy v behu na 

1000 m a majstrovstvá školy vo volejbale.  

– 30. 6. 1999 Slávnostné ukončenie šk. roka: šk. rok sme ukončili slávnostnou sv. 

omšou, ktorú celebroval vdp. dekan M. Keblušek. Na záver sv. omše sme sa rozlúčili 

s pánom riaditeľom Mgr. J. Ničíkom, ktorý odchádza do dôchodku, a privítali sme 

medzi sebou nového pána riaditeľa Ing. Ľubomíra Krajčího. 

 

 

September 1999 – jún 2005:  

 

V rokoch 1999 – 2005 sa školská kronika z rôznych príčin neviedla. Písanie kroniky 

moţno pripomínalo staré (zašlé) časy a moţno sa iba nedocenila jej dôleţitosť. Aţ v r. 

2006 sa táto myšlienka prihlásila s novou naliehavosťou. A tak začalo horúčkovité 

zháňanie materiálu a spomínanie, čo sa za posledné roky na škole udialo.  

Do rúk sa nám dostalo mnoţstvo informácií z pedagogických porád, zasadnutí 

predmetových komisií, mesačných plánov a vtedy sme si uvedomili, ţe sú to len čísla, 

názvy, štatistiky, dátumy, ... 

Atmosféra a duch podujatí, akcií či víťazstiev boli preč ... Preto sme siahli do vlastných či 

cudzích spomienok ..., aby sme aspoň tak, ako sa dá, pomenovali atmosféru a ducha školy. 

Na nasledujúcich riadkoch budú uvedené akcie a podujatia, ktoré zaţili naši ţiaci a spolu 

s nimi aj my – pedagógovia v priebehu šk. r. 1999/2000 – 2004/2005: 

          Súťaţe: Začneme tými recitačnými, lebo ako sa zdá, záujem o literatúru a poéziu 

v dnešnej dobe klesá. To je fakt. Z roka na rok sa vytrácajú aj recitátorské talenty. Sme 

šťastní, ţe pár z nich pôsobilo alebo ešte pôsobí na našej škole a robí jej radosť a dobré 



meno. Ich talent sme objavili na školských a okresných kolách súťaţe Hviezdoslavov 

Kubín, ale aj na súťaţi Škrábikov Rajec, ktorú organizuje Mestské kultúrne stredisko v 

Rajci uţ viac rokov, ide o prednes duchovnej poézie a prózy venovanej rajeckému 

rodákovi biskupovi Mons. Andrejovi Škrábikovi.  

          Kaţdý rok sa organizujú triedne a šk. kolá Biblickej olympiády – medzi ţiakmi sa 

stali dosť populárnymi. 

          Pravidelne sa naši ţiaci zúčastňujú astronomickej súťaţe Čo vieš o hviezdach, 

ţiakov pripravuje p. uč. A. Veselovská a kaţdý rok obsadia popredné miesta. 

          Neodmysliteľnou súčasťou šk. rokov sú rôzne športové aktivity, turnaje, súťaţe vo 

futbale, basketbale, volejbale, tanci ... No a niekedy je toho viac ako samotného učenia. 

Lenţe študenti chcú aspoň v niečom vyniknúť, keď sa im to nedarí v učení, skúšajú to 

v športe. 

Niekoľko rokov sa konal futbalový turnaj o Pohár riaditeľa Istrobanky. Veľmi pekným 

podujatím, do ktorého mnohí pedagógovia vloţili srdce a námahu, sa stal pravidelný 

futbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy. Tento deň bol  vţdy sprevádzaný hrami, 

súťaţami, vystúpením tanečných skupín, hudbou, dobrým gulášom a samozrejme, 

vyhodnotením a odovzdávaním cien. 

           Exkurzie: Všedné školské dni vţdy obohatia rôzne výlety či exkurzie. Navštívili 

sme predovšetkým pútnické miesta na Slovensku, vzhliadli sme miesta spojené so 

ţivotom a tvorbou významných slovenských dejateľov, videli sme slávne banské mestá, 

smutne preslávený Osvienčim, Tropicarium v Budapešti, no tieţ sme si dobre ponamáhali 

svaly na túre v Slovenskom raji. 

           Karnevaly: Počas fašiangov sa nebavia len dospelí, príleţitosť dostanú aj ţiaci od 

tých najmenších aţ po najstarších – na školskom karnevale. A niekedy neodolajú a prídu 

pozrieť aj absolventi. Chuť navliecť na seba nejakú tú masku majú zväčša menšie deti, ale 

niekedy prekvapia aj učitelia a zrazu sú z nich iné bytosti. 

           Učiteľské výlety: Neodmysliteľnou súčasťou šk. roka a udalosťou, na ktorú sa 

tešia zamestnanci, ale aj študenti (majú deň voľna), sú duchovné (niekedy viac a niekedy 

menej, ale duchovné, lebo sú pod dohľadom kňazov rajeckej farnosti) výlety učiteľov. 

            V priebehu pár rokov sme uţ navštívili rôzne pekné miesta, takţe pomaly uţ 

máme problém vybrať si nejaké nové. Detailne sme si obzreli Bratislavu a v ten istý deň aj 

Vodné dielo Gabčíkovo; jedno z najstarších miest Veľkej Moravy, miesto, kde pôsobil 

biskup Metod (a kde je moţno aj pochovaný) – Velehrad; Svatý Kopeček a biskupské 

sídlo Olomouc; Hostýn; Krakov s jeho Wavelom, námestím a kláštorom, kde sa sv. 

Faustíne zjavil Kristus; Wieličku – soľnú baňu, z ktorej sa soľ vozila aj do Uhorska; 

Čenstochovú s obrazom Čiernej Madony či Wadovice – rodisko Sv. Otca Jána Pavla II.. 

Na potulkách Poľskom sme našli odvahu vstúpiť na jeden z najväčších cintorínov Európy  

– do koncentračného tábora Osvienčim a Březinka. Tento výlet bol moţno jedným 

z najťaţších, no myslím si, ţe práve preto zostal dlho v spomienkach účastníkov. 

Dôleţitá bola vţdy súdrţnosť kolektívu, radosť a duchovné obohatenie sa. 

           Rodičovské plesy: Čas radovať sa pre všetkých rodičov, priateľov a zamestnancov 

školy sa uskutočňoval aj počas týchto rokov vo fašiangovom období počas uţ tradičného 

rodičovského plesu. Naše plesy získali výbornú povesť vďaka dobrej hudbe, jedlu, zábave 

do skorých ranných hodín, tombole, minimálnym či ţiadnym viditeľným problémom. 

Kaţdoročné sa konajú v sále Kultúrneho domu v Rajci. Za túto radosť sme vďační Rade 

rodičov oboch cirkevných škôl. 

           Aktivity školy: – zber papiera 

– poţehnanie adventných vencov vo vestibule školy 

– od r. 2003 sv. omše kaţdú stredu o 7.00 hod. v kaplnke školy 

– duchovné obnovy pedagógov a ţiakov 



– mikulášsky program spojený s návštevou postavy Mikuláša (roč. 1. – 4.) 

a odovzdávaním darčekov od Rady rodičov 

– vianočné koncerty (december) 

– Deň počatého dieťaťa – rozdávanie bielych stuţiek 

– program od Rady rodičov ku Dňu detí (1. 6.) 

– krúţky: astronomický, basketbalový, futbalový, počítačový, matematický, fyzikálny, 

prírodovedný, turistický, tanečný a spoločenských tancov 

            Priebeţné aktivity: – návšteva kúzelníka 

– novoročný hudobný program 

– prednáška o prevencii proti kriminalite 

– prednáška a beseda s rektorom Katolíckej univerzity prof. RNDr. P. Kluvánkom, CSc. 

– prednáška s tematikou drogy 

– výchovný koncert s protidrogovým zameraním – skupina Aya 

– výchovné koncerty – ZUŠ v Rajci 

– hudobné vystúpenie – Pieseň pre kaţdého 

– beseda s archeológom o histórii Ţiliny 

 

2. 4. 2005 Odchod Jána Pavla II. do večnosti: bez strachu zo smrti nás v tento deň 

opustil všetkými milovaný a uznávaný Svätý Otec, pútnik, reformátor, apoštol zmierenia 

Ján Pavol II. – Karol Wojtyla. Hoci nás táto správa zarmútila, on sa určite potešil zo 

stretnutia s Kristom a Nebeským Otcom. Za spásu jeho duše sa slúţila sv. omša a na 

pripomenutie jeho ţivota odznela relácia v školskom rozhlase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šk. rok 2005/2006: 

 
– 24. – 26. 8. 2005 Duchovná obnova pedagógov: duchovné obnovy pedagógov sa 

konali na rôznych miestach, ale v posledných rokoch sa duchovným „azylom“ 

učiteľov stal exercičný Dom sv. Bystríka v Čičmanoch, pretoţe na tieto účely je 

stvorený. V tomto šk. roku sa o duchovnú formáciu okrem p. dekana V. Kutiša 

zaslúţili aj p. kapláni J. Moţiešik a V. Tomáš. Spolu s nimi sa učitelia zamýšľali nad 

stále platnými hodnotami, nad človekom ako základom hodnôt, slobodou, 

rozhodnutiami a ich dôsledkami, zrelosťou, pracovali so Svätým Písmom a rozjímali 

nad Boţím slovom. 

– v tomto šk. roku nás p. dekan prekvapil ďalšou duchovnou aktivitou zameranou na 

pedagógov – duchovnými obnovami, ktoré sa konali raz mesačne v Pastoračnom 

centre v Rajci 

– kaplnka na medziposchodí funguje uţ dávnejšie, sv. omše boli stanovené na stredu 

ráno o 7.00 hod., zo začiatku sme mierne zápasili s účasťou ţiakov a študentov a stalo 

sa, ţe na sv. omši bolo viac učiteľov ako ţiakov, ale aj tento problém sa podarilo 

vyriešiť, od tohto šk. roka majú priebeh sv. omše na starosti jednotlivé triedy, kaţdú 

stredu iná trieda – iné tváre i iné obetné dary a stalo sa dobrým zvykom, ţe máme aj 

hudobný a spevavý doprovod, o ktorý sa vţdy postarajú obetaví študenti z vyšších 

ročníkov gymnázia 

– 20. 10. 2005 Stretnutie riaditeľov cirkevných škôl: riaditelia cirkevných škôl sa 

pravidelne stretávajú na poradách v mieste existencie niektorej z nich, tohto roku sa 

tejto cti dostalo aj našim školám, celú akciu koordinovalo vedenie školy a veríme, ţe 

hostia sa u nás cítili dobre aj vďaka malému kultúrnemu programu, s ktorým sa 

predviedli najmladší ţiaci škôl 

– 24. 11. 2005 GAŠ oslavovalo: uţ 10 rokov uplynulo od zaloţenia nášho 8-ročného 

gymnázia, tento deň začal sv. omšou, ktorá mala byť poďakovaním za všetko dobré aj 

zlé, čo nás za posledné roky postretlo, hlavným celebrantom bol nitriansky sídelný 

biskup Mons. V. Judák – jeden z najvýznamnejších hostí dňa. V kostole prebehla 

akadémia – program, ktorý si pripravili zástupcovia všetkých tried GAŠ, potom 

pozvaní hostia prešli na slávnostnú recepciu do šk. telocvične, ktorá začala oficiálnymi 

príhovormi, a pokračovala výbornou zábavou, spevom, rozhovormi, stretnutiami 

bývalých kolegov a tancom. 

– 28. 1. 2006 Rodičovský ples: kaţdoročný rodičovský ples sa konal opäť v Kultúrnom 

dome v Rajci, tradičný bol vo viacerých ohľadoch: dobre zorganizovaný, beznádejne 

vypredaný, dobre vyzdobený a hudba dobre vyladená, čiţe pri toľkej tradičnosti je aj 

tak kaţdý ples iný svojou jedinečnou atmosférou, duchom, ľuďmi ... a mnoţstvom 

„zarobených“ peňazí, ktoré sa aj tak vrátia deťom cirkevných škôl. 

– 30. 1. 2006 Protidrogový koncert: ţiaci mali moţnosť zúčastniť sa rockového 

koncertu v Dome umenia Fatra v Ţiline, ktorý bol zameraný na prevenciu proti 

akýmkoľvek drogám. 

– 2. 2. 2006 Biblická olympiáda: vyučujúci náboţenstva sa uţ dlhé roky podieľajú na 

projekte biblických olympiád, kaţdý rok prebehne v kaţdej triede najskôr triedne kolo 

a potom na základe úspešnosti jednotlivých ţiakov sa koná šk. kolo a to sa konalo 

práve v tento uvedený deň. 

– 6. – 10. 2. 2006 Lyţiarsky kurz: tohto roku bola veru tuhá zima, snehu vyše hlavy, 

mrazy, ţe aţ nosy zamŕzali a tak nikto a nič nebránili siedmakom, aby absolvovali 

lyţiarsky výcvik v Čičmanoch, do sýtosti si mohli uţiť tohto mrazu, snehu, vločiek aj 

spúšťania sa dolu svahom. 



– 24. 2. 2006 Karneval: aj tento rok vymenili niektorí naši učitelia a mladší ţiaci 

vlastnú tvár za masku podľa vlastného výberu a s novou identitou sa mohli vrhnúť do 

víru fašiangovej zábavy, starší ţiaci majú radšej svoju vlastnú diskotékovú tvár 

a uţívali si radšej tanec, aby celkom neodpadli od únavy a vyčerpania, aj tento rok sa 

rodičia postarali o malé občerstvenie v podobe šišiek a čaju 

– 28. 3. 2006 Deň učiteľov: tohtoročný Deň učiteľov sme sa rozhodli osláviť vo 

veľkom štýle a so všetkým, čo k tomu patrí, slávnostne sme vyzdobili jedáleň PC, pani 

kuchárky pripravili chutný obed, obetavé kolegyne napiekli koláčiky, po vyučovaní 

sme sa všetci zišli a uţili si pozornosti od Rady rodičov v podobe torty a kvetu, 

posedeli sme a porozprávali sa. 

– 12. 5. 2006 Divadelné predstavenie Kráska a zviera: ďalšie divadelné predstavenie, 

tentoraz pre mladších ţiakov sa odohralo v KD v Rajci 

– 16. – 17. 6. 2006 Praha: na tento učiteľský výlet sa viacerí tešili – to preto, ţe o Prahe 

sme snívali uţ dávnejšie, nebolo to jednoduché, ale podarilo sa, plný autobus 

vyštartoval v noci spred rajeckého kostola. Prvý deň sme navštívili: Václavské 

námestie, Prašnú bránu, Staromestské námestie, Orloj, Karlov most, Hrad, v ten deň 

o 18.00 hod. sme mali zraz v katedrále sv. Víta, kde sme sa zúčastnili na sv. omši. Na 

druhý deň ráno v kostole sv. Ľudmily odslúţil sv. omšu p. kaplán V. Tomáš a potom 

naše kroky smerovali na Vyšehrad. Trocha sme sa ponáhľali domov, aby sme hneď za 

hranicami mohli odvoliť, pretoţe sa konali parlamentné voľby, takţe domov sme sa 

vrátili pred polnocou – unavení, vyspievaní a šťastní, ţe sme si splnili svoj sen. 

– v júni 2006 vyšlo nulté číslo šk. časopisu s ambíciou vychádzať síce nepravidelne, ale 

často od budúceho šk. roka, o jeho vznik a vydanie sa zaslúţili hlavne p. uč. Z. 

Stanková a p. uč. M. Smiešková za výdatnej pomoci manţelov Kyškovcov 

a samozrejme vedenia školy, Rady rodičov, pedagógov a podpory Farského úradu 

v Rajci. Myšlienka sa ujala medzi študentmi nášho gymnázia, ktorí výdatne priloţili 

ruku k dielu, keďţe časopis ešte nemal názov, na titulnej strane sa vynímali veľké 

čierne otázniky, no po ankete sa aj to zmenilo, vyhral názov PRÁVE  TY a pod týmto 

názvom bude vychádzať od šk. roka 2006/2007. 

– 28. 6. 2006 Futbalový turnaj: hneď ako vykuklo slniečko (od mája) a dal sa hrať 

futal, sa všetci chlapci zbláznili a poctivo hrali zápasy systémom kaţdý s kaţdým v 2 

kategóriách: mladší a starší ţiaci, pár dní pred koncom šk. roka sa konalo finále 

o Pohár riaditeľa školy, všetci vonku poctivo povzbudzovali, zabávali sa na tanečných 

vystúpeniach a vtipných komentároch moderátora dňa p. uč. P. Zafku. 

– 30. 6. 2006 Záver: záver šk. roka vţdy patril ďakovnej sv. omši, nebolo tomu inak ani 

tento šk. rok a v tento deň sa všetci ţiaci, študenti a učitelia stretli na slávnostnej sv. 

omši v Kostole sv. Ladislava v Rajci, aby poďakovali za uplynulý šk. rok. Potom ţiaci 

a študenti dostali vysvedčenie a všetci sa rozpŕchli na dlho očakávané prázdniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šk. rok 2006/2007: 
 

– 20. – 22. 8. 2006 Duchovná obnova učiteľov: tohtoročné prvé stretnutie pedagógov 

bolo tak ako po minulé roky v Čičmanoch. Výborne oddýchnutí a naplnení 

očakávaniami sme prišli do ticha, spoločenstva i tajomna kaplnky načerpať silu 

zvládnuť radosti aj ťaţkosti nadchádzajúceho šk. roka. Počas prednášok a práce 

v skupinách sme hovorili o radosti v našom učiteľskom povolaní, o zraneniach 

a o tom, ako sa ich snaţíme riešiť, o pôsobení zla v našom kolektíve, o zlepšení 

vzťahov medzi sebou navzájom, o rozhodovaní ţiakov a dôsledkoch, no a napokon 

sme sa v kaţdej téme venovali miestu viery v týchto situáciách. Osobné stretnutie 

s Jeţišom sme mohli preţiť aj počas spoločnej liturgie, počas adorácie aj v radosti 

z odpustenia. 

– október 2006 Zber papiera: ani tento október sa nezaobišiel bez obľúbeného zberu 

papiera, mladšie ročníky to zjavne berú ako súťaţ, staršie skôr ako recesiu. Nech je 

však dôvod zberu akýchkoľvek, dôleţitý je výsledok a nepriechodná cesta cez suterén 

školy. Zber bol ukončený 25. 10. 2006 a vyţiadal si odvoz 2 kontajnerov plných 

papiera a kartónu.  

– 31. 10. 2006 Učitelia nielen učia: týmto názvom sa za účasti 4 škôl (CZŠ Rajec, ZŠ 

na Lipovej ul. Rajec, ZŠ Domaniţa a ZŠ Rajecké Teplice) uskutočnil 1. ročník 

volejbalového turnaja pedagógov. Sponzorom turnaja bolo Riaditeľstvo cirkevných 

škôl a p. Ľ. Lörincz – predseda Rady rodičov ... Išlo o relaxáciu po týţdňovom 

maratóne v škole, kedy mohli učitelia načerpať novú energiu a tým aj prispieť 

k svojmu zdravému spôsobu ţivota. Odohralo sa 6 zápasov. Najlepšie umiestnenie sa 

podarilo dosiahnuť ZŠ Lipová, ktorá vo finále porazila ZŠ Domaniţa. O tretie miesto 

sa popasovali CZŠ a úspešnejšie druţstvo ZŠ Rajecké Teplice. Hlavným cieľom 

nebolo ani tak víťazstvo, ako nadviazanie a utuţenie vzťahov medzi pedagógmi 

rajeckého regiónu. 

– 31. 10. 2006 Predstavenie s antirasistickou tematikou: úvod šk. roka sa niesol 

v duchu boja proti rasizmu, preto sme vyuţili ponuku hercov z Martina a navštívili 

sme predstavenie s antirasistickou tematikou, ktoré sa odohralo v Kultúrnom dome 

v Rajci. Bolo určené pre staršie ročníky. Príbeh bol poňatý ako reality šou – moderný 

fenomén tejto doby a s dostatočnou razanciou dal najavo, ţe za kaţdým násilím 

a netolerantnosťou stoja osobné komplexy a nedostatok lásky. Predstavenie bolo 

zaujímavé nielen výkonmi hercov, ale aj sprievodnou hudbou, dokumentárnymi 

spotmi a autentickými výpoveďami skinhedov. 

– Duchovné obnovy tried: naša škola i my všetci chceme rásť ako strom s koreňmi, 

hlboko zapustenými v Boţom zjavení, so ţivotaschopným kmeňom a korunou, 

v ktorej je dosť miesta pre originalitu kaţdého z nás. Tento cieľ sledujú aj školské 

duchovné obnovy. Chceme ísť stále viac do hĺbky poznania seba, Boha, ľudí okolo 

nás. Zapúšťame korene stále hlbšie. Ale nie sme pasívni prijímatelia. Obnovu tvoríme 

spoločne, preto je kaţdá iná, v závislosti od triedy. Posilňujeme kmeň nášho 

spoločenstva – spoluprácou i zábavou. A potom je tu koruna – priestor pre našu 

tvorivosť, originalitu. Tvoríme symboly a spoločne objavujeme a napĺňame ich 

zmysel. Náš ţivot je ako nádoba. Spolu uvaţujeme, čím a ako ho naplníme. Lebo ţivot 

máme pred sebou. Chceme rásť ako strom, aby sme prinášali veľa ovocia. 

– 13. 11. 2006 Exkurzia Liptovské Sliače: ráno 13. 11. bolo pre primánov GAŠ 

a piatakov ZCŠ iné ako ostatné rána. Na chrbtoch si niesli batohy, v rukách tašky, ale 

neboli tam knihy a zošity na vyučovanie, ale dobrá desiata, čajík a dosť sladkostí. 

Vyrazili sme na exkurziu do Liptovských Sliačov a do Tepličky nad Váhom. 

Liptovské Sliače sú známe neobyčajnou stavbou kostola nazývaného Archa Locus – 



Kostol dvoch sŕdc. A čo sme videli? Veľa symbolov, nástenné maľby, obrovský kríţ 

s otlačkom Uhriţovaného, Jeţiša vytvoreného z drôtu, vyšívanú kríţovú cestu, ruţenec 

zo skla, srdce z kameňa ... asi sa ani nedá všetko vymenovať, ešte ţe sme si všetko 

nafotili. Potom sme spoločne s p. kaplánom Š. Ţídekom slávili sv. omšu. Naša cesta 

pokračovala do Tepličky nad Váhom, kde nám p. kostolník porozprával o histórii 

kaplnky a o ţivote Ţofie Bosniakovej, ktorej telo je tam uloţené aj po mnohých 

rokoch neporušené. Nezvyčajný deň nepokazili ani nákupy v hypermarketoch, a tak 

v nás ešte dlho zostávajú nezabudnuteľné záţitky. 

– 27. 11. 2006 Protidrogový koncert: škola nezabúda ani na boj proti uţívaniu drog, 

a tak sa starší ţiaci zúčastnili protidrogového koncertu v Kultúrnom dome v Rajci. 

Program si pripravila časť ţilinskej populárnej skupiny Aya (ktorá vtedy ešte netušila, 

ţe vyhrá tento rok Zlatého slávika). Svoje osobné záţitky, záţitky zo ţivota drogovo 

závislých ľudí, z počutia či videnia doplnili hudobníci svojimi pesničkami a vtipnými 

komentármi. Ţiaci tak príjemne a hlavne uţitočne strávili pár hodín. 

– 4. 12. 2006 Posvätenie adventných vencov: stal sa neodmysliteľnou súčasťou 

adventu vo vstupnej chodbe našej školy. Kaţdý rok iný a predsa v podstate ten istý – 

adventný veniec. Tento rok vyzeral priam lákavo – bol vyzdobený medovníkmi, 

jabĺčkami a šiškami, ale dôleţitejšie je, ţe pripomínal, koľko času ešte zostáva do 

narodenia Krista. V tento deň ho spolu s adventnými vencami, ktoré majú ţiaci 

v triedach, posvätil p. kaplán J. Moţiešik. 

– 4. 12. 2006 Kúzelník: v tento deň vedenie školy nachystalo pre menšie deti menšie 

prekvapenie – vystúpenie kúzelníka, ktoré sa uskutočnilo v telocvični školy. Počas 

hodinového predstavenia deti videli nie ozajstnú mágiu, ale šikovné ruky pána 

kúzelníka a jeho asistentov: kúzla s mincami, šatkami, premenu vecí na zajačiky 

a morské prasiatko, stratený a znovu nájdený prsteň, kúzlo s  kartami či kruhmi. 

V rozţiarených detských očiach bolo vidieť prekvapenie, radosť i veľký úţas. 

– 5. 12. 2006 Deň Jána Pavla II.: pri príleţitosti výročia pontifikátu Jána Pavla II. CZŠ 

zorganizovala výtvarno-literárnu súťaţ s názvom Ján Pavol II. mojimi očami. Zapojili 

sa do nej 4 ZŠ: CZŠ sv. J. Vianneyho, GAŠ, ZŠ na Lipovej ul. a Gymnázium na 

Javorovej ul. s viac ako 100 ţiakmi a študentmi. Vyvrcholením projektu bol Deň Jána 

Pavla II., ktorý prebiehal v PC v Rajci za účasti štyroch desiatok ţiakov, vedenia CZŠ 

a GAŠ a p. kaplána Š. Ţideka. Víťazom boli odovzdané diplomy a kniţné ceny. 

Následne si mohli prítomní pozrieť dokumentárny film Nebojte sa! Program 

pokračoval modlitbou za blahorečenie Jána Pavla II. a sv. omšou v kostole sv. 

Ladislava za účasti veriacich rajeckej farnosti, po ktorej sa ešte premietal film Púť 

emócií. Veľmi pekným spôsobom sa do projektu zapojili ţiaci prímy GAŠ, ktorí 

vytvorili krásne dielo s obrázkami Jána Pavla II. a modlitbou za jeho blahorečenie. 

– 6. 12. 2006 Mikuláš: ani tento rok na nás nezabudol, vlastne v jeho duchu sme 

nezabudli jeden na druhého. Rodičia pre svoje deti pripravili darčeky, triedni 

obdarovali svojich ţiakov, ţiaci učiteľov a p. riaditeľ všetkých tým, ţe odpadlo 

popoludňajšie vyučovanie. Študenti tercie sa dokonca postarali o to, aby Mikuláš, čert 

a anjel obdarovali sladkým cukríkom kaţdého, koho stretli ešte pred začiatkom 

vyučovania. A tí menší mali záţitok zo sv. Mikuláša aj 8. 12. na sv. omši v kostole, 

kde ho mohli zočiť a vypočuť si jeho príbeh naţivo. 

– 21. 12. 2006 Spoločenské posedenie na záver kalendárneho roka: sa stalo 

pravidelnou udalosťou pre všetkých zamestnancov školy. Navarí sa dobrá kapustnica 

plná húb, klobásy a údeného mäsa, napečú sa koláčiky, všetko sa to doplní tekutinami, 

ovocím, hudbou a dobrou náladou... Poobede sa zasadne k štedrému stolu a všetci 

prítomní si uţívajú dobrá tohto sveta a vzájomnú prítomnosť, lebo potom sa stretneme 

vţdy aţ po Vianociach v novom roku. 



– 22. 12. 2006 Ţivý betlehem: tesne pred Štedrým dňom vyrástol pri kostole stan, ktorý 

symbolizoval betlehemskú maštaľku. A v nej sa znova odohrával príbeh narodenia 

Spasiteľa – malého Jeţiška. Všetko navôkol vyzeralo autenticky – Mária, Jozef, malý 

Jeţiško, ale aj ţivé zvieratká, ktoré dotvárali atmosféru zrodenia. Toto ţivé 

predstavenie mohli vidieť všetci okoloidúci, a tak si nenechali ujsť príleţitosť ani naši 

ţiaci. V srdciach si tak pripravili pôdu pre osobné narodenie Lásky do ich ţivotov. 

– 5. 2. 2007 Beseda s indickými misionármi: z projektu Svet v objatí našu školu 

navštívili 2 mladí študenti teológie – Johny a Martin, ktorí pochádzajú z Indie, ale 

študujú u nás na Slovensku. Veľa sme sa pri nich, ale i spolu s nimi nasmiali, pretoţe 

ešte nevedeli dobre po slovensky a niektoré slová buď zle vyskloňovali, alebo ich v tej 

chvíli nevedeli preloţiť. Našťastie tam mali záchranu v podobe Janky Smutnej a p. 

dekana, ktorý tento projekt aj zrealizoval. Rozprávali nám o svojich tradíciách, 

zvykoch i kultúre. Takto sme mohli aj mimo hodiny zemepisu spoznávať novú krajinu 

– Indiu. Určite sme sa o nej dozvedeli viac. Mnohým študentom sa to veľmi páčilo. 

– 10. 2. 2007 Rodičovský ples: v tento deň vypukla spoločenská akcia roka – 

rodičovský ples. Ako po iné roky, aj tento rok sa lístky vypredali veľmi rýchlo. 

A rýchlo ubehol aj slávnostný večer, ktorý prítomným spríjemnilo vystúpenie 

maţoretiek, hudobná skupina Rytmus, zaujímavé ceny v tombole či tanečné kreácie 

prítomných. Zábava trvala do skorých ranných hodín, no ubolené nohy a spomienky 

na ples pretrvávali v prítomných určite dlhšie. 

– 16. 2. 2007 Karneval: tohtoročný karneval sa uskutočnil tesne pred koncom 

fašiangového obdobia. Hoci sa starší ţiaci ostýchajú nasadiť si masky, nehanbia sa 

predviesť svoje tanečné umenie počas diskotéky, ktorá tradične začína po karnevale 

detí a trvá do tmy. Decká ponúknutý priestor na vybláznenie vyuţili naplno aj tento 

rok. 

– 19. – 23. 2. 2007 Lyţiarsky výcvik: lyţiarsky výcvik sa uskutočnil vďaka obetavosti 

pedagógov, rodičov a hlavne Boha, ktorý nám poslal aspoň akú – takú nádielku snehu. 

Celý týţdeň pred jarnými prázdninami sme sa učili  stáť na lyţiach, zvládnuť menší či 

väčší kopček, no a napokon sme na záver výcviku aj súťaţili v slalome. 

– 1., 2. a 5. 3. 2007 Školenie: vďaka chápavosti a pruţnosti vedeniu školy bol na našu 

školu zakúpený program Adobe Creative suite, bez ktorého by náš časopis určite 

nevychádzal v podobe a forme, v akej ho poznáme. Vďaka vedeniu školy, 

Občianskemu zdruţeniu Lackovci a p. T. Kyškovi, vyštudovanému polygrafovi 

a grafikovi, sa na našej škole uskutočnilo školenie v tomto programe. Zúčastnili sa ho 

nielen študenti a pracovníci našich škôl, ale aj členovia Občianskeho zdruţenia Biela 

studňa z Jasenového a členovia rajeckej farnosti, ktorí tvoria Farské zvesti. 

– 18. 4. 2007 Beseda so spisovateľom: v tento deň sa uskutočnila beseda so 

spisovateľom Antonom Laučekom. Zúčastnili sa jej ţiaci 9. ročníkov a niektoré triedy 

nášho gymnázia. Jej témou boli autorove knihy Anjelom svojim prikáţem o tebe – 

kniha o ţivote biskupa Jána Vojtaššáka a Cez utrpenie – krvavé udalosti v Černovej. 

P. Lauček ţiakom porozprával, ako sa takéto knihy pripravujú. Študenti a ţiaci mu 

dávali rôzne otázky, na ktoré vyčerpávajúco odpovedal. Po skončení besedy mu ţiaci 

poďakovali a popriali veľa úspechov. 

– 18. 4. 2007 Oslava Dňa učiteľov 

– 30. 4. 2007 Výlet učiteľov: deň pred 1. májom sme sa my, zamestnanci škôl, s našimi 

príbuznými rozhodli stráviť v národných parkoch Pieniny a Vysoké Tatry. Za jeden 

deň sa toho veľa nestihne, ale aj napriek tomu máme úţasné záţitky – zo splavu na 

pltiach po Dunajci s pohľadom na Pieniny s atraktívnym reliéfom skalných stien, 

veţičiek a bradiel rozmanitého tvaru, z návštevy starobylého kartuziánskeho, neskôr 

kamaldulského kláštora s  novosprístupneným zreštaurovaným kostolom, ale aj 



z prechádzky okolo Štrbského Plesa v Tatrách. V tento deň sme sa mohli spolu 

zasmiať, porozprávať, povzbudiť a obohatiť. Tešíme sa na ďalšie spoločné záţitky. 

– 7. 5. 2007 Výlet ţiakov a študentov: ráno o 7. 50 hod. namiesto toho, aby sme sa 

pobrali do svojich tried, nasadli sme do pristaveného autobusu. 43 ţiakov a študentov 

a 2 pedagógovia. Smer našej cesty bol jasný: jediné kresťanské rádio na Slovensku – 

Rádio Lumen v Banskej Bystrici. Hoci počasie nevyzeralo ideálne, ale za „horou“ – 

Kľakom nás čakalo slniečko, ktoré nás hrialo aţ do nášho návratu. Pred Banskou 

Bystricou sme odbočili a zastavili sa na chvíľu na starobylom pútnickom mieste – 

Starých Horách. Neobišli sme ani Badín, kde študujú bohoslovci Banskobystrickej 

diecézy za kňazov. Seminár sme si dôkladne prezreli – kaplnku s krásnou mozaikou, 

izbu, v ktorej odpočíval pápeţ Ján Pavol II., telocvičňu, posilňovňu, aulu... Po 

návšteve Badína sme zamierili rovno do centra Banskej Bystrice. Prešli sme sa 

krásnym historickým centrom, niektorí sme sa pokochali nádherným výhľadom zo 

šikmej Hodinovej veţe. Záver nášho pobytu sme strávili v Rádiu Lumen (RL), ktoré 

bolo naším hlavným cieľom. Privítal nás duchovný správca RL, moderátor a redaktor 

vdp. Peter Holbička, ktorý pre nás slúţil aj svätú omšu. Po nej nasledovala exkurzia po 

priestoroch RL. Videli sme nahrávacie a vysielacie štúdiá, rôzne oddelenia, 

porozprávali sme sa s redaktormi a moderátormi. Stretli sme sa aj s p. riaditeľom RL J. 

Spuchľákom, ktorému sme vyjadrili modlitbovú podporu pracovníkom RL. Popoludní 

sme opustili RL, urobili zopár záberov v parku pri pamätníku SNP a posadali do 

autobusu. P. vodič nás našťastie bezpečne doviezol domov a mimoriadne nás tešilo, ţe 

sme na druhý deň nemuseli vstávať do školy, lebo bol štátny sviatok... 

– 7. 5. 2007 Beseda s filipínskou misionárkou: nie kaţdý deň máme šancu zaţiť 

atmosféru Manily, vidieť obrovské smetiská, počuť smiech domorodých detí či 

premýšľať nad časom... Na stretnutí v PC s misionárskou sestrou Laurou sme toto 

všetko preţili. Uvedomili sme si, ţe je Niekto nad nami, ţe nás sprevádza a chráni, tak 

to je to, s čím prichádzajú misionári do vzdialených krajín a prinášajú posolstvo 

radosti a pokoja v skrytosti a pokore, s tichou modlitbičkou v srdciach... byť darom 

pre druhých si vyţaduje celého človeka, celé jeho myslenie i dýchanie... hľadajme 

v sebe tichý hlas, ktorý nás volá, aby sme sa stávali misionármi, poslami pokoja 

a lásky práve tam, kde sme, v našich rodinách, triedach... Ďakujeme za tento vzácny 

čas... 

– 9. 5. 2007 Ikona priateľstva: v tento deň sme na našej škole privítali Priateľa. Od 

januára putuje po Slovensku Ikona priateľstva. Cez ňu prichádza Priateľ Jeţiš do 

farností, rodín, škôl, nemocníc, domovov dôchodcov, všade tam, kde ţijú ľudia, 

túţiaci po jeho blízkosti. V kaplnke sme slávili liturgiu Eucharistie a potom sme 

v niektorých triedach a v zborovni spoločne uvaţovali nad tajomstvom Boţieho 

a nášho priateľstva. Ikona je zvláštnym druhom obrazu, ktorý sa snaţí pomocou 

farieb, tvarov a symbolov zapísať niektoré z tajomstiev našej viery. Tá naša hovorí 

o vzťahu, ktorý nám Kristus ponúka, hovorí o priateľstve Boha a človeka. Originál 

ikony pochádza z Egypta, zo 6. storočia a nesie názov Kristus a Menas. Menas bol 

cisárskym vojakom, no keď sa stal kresťanom, Kristovým priateľom, utiahol sa na 

púšť ako pustovník. Na ikone vidíme Krista, ktorý drţí Menasa za rameno. Je to silné 

gesto, ktoré hovorí o priateľstve, podpore i ochrane. Menas sa môţe spoľahnúť na 

toho, kto je po jeho boku. Vie to, preto pravou rukou ukazuje na Jeţiša. Priatelia majú 

spoločný cieľ, kráčajú tým istým smerom presne ako na našej ikone. Pretoţe 

priateľstvo je niečo dynamické. Je cestou. Aj túto myšlienku nám chcel odovzdať 

ikonopisec. Moţno práve preto majú obe postavy oblečený plášť pútnika. Jeţiš chce 

kaţdého človeka sprevádzať na jeho ceste za šťastím. Aj Teba. 



– 15. – 16. 5. 2007 Celoslovenské kolo Biblickej olympiády: uskutočnilo sa 

v Herľanoch a na 4. mieste sa umiestnili naše študentky gymnázia, čo bolo veľkým 

úspechom 

– 1. 6. 2007 Športový deň: Deň detí sme spoločne obidve školy, učitelia, ţiaci 

i študenti, oslávili netradičným spôsobom. Zdruţenie rodičov školy v spolupráci 

s cirkevnými školami pripravili pre deti na futbalovom štadióne v Rajci športový deň. 

Súťaţilo sa vo viacerých disciplínach a najlepší získali ocenenia a diplomy. Vládla 

tam športová atmosféra, doplnilo ju tanečné vystúpenie ţiačok... O hudbu sa postaral 

p. učiteľ P. Zafka. Rodičia pre všetkých pripravili občerstvenie vo forme gulášu, za čo 

im veľmi ďakujeme. 

– 28. 6. 2007 Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy: deň pred odovzdávaním 

vysvedčení sme boli svedkami nádherných futbalových výkonov. Veď víťazný môţe 

byť len jeden tím. V tento deň sme sa mohli tešiť z príjemnej hudby a trefného 

moderovania od p. uč. P. Zafku, tanečných vystúpení ţiačok našich škôl a rôznych 

hier. Víťazi boli odmenení pohármi z rúk p. riaditeľa a mnoţstvom zaujímavých cien. 

Veľká vďaka patrí p. učiteľovi J. Ţidekovi, ktorý do tejto akcie vloţil všetok svoj čas 

a šarm. 

– 29. 6. 2007 Odovzdávanie vysvedčení: záver šk. roka má veľmi rýchly priebeh: 

opravovanie známok, odovzdávanie učebníc, preberanie učebníc, upratovanie tried, 

záverečná sv. omša a odovzdávanie vysvedčení.... A o 2 mesiace opäť dovidenia! 

– 29. 6. 2007 Posedenie učiteľov na záver šk. roka: učitelia a ostatní zamestnanci 

školy sa stretli na posedení na záver šk. roka 2006/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šk. rok 2007/2008: 

 
– august 2007 Duchovná obnova učiteľov: stretnutie učiteľov počas duchovnej 

obnovy na prelome prázdninového a školského času sa uţ stáva tradíciou, a to veľmi 

milou, a aj tohtoročné načerpanie síl do ďalšej práce nebolo výnimkou. Krásne 

prostredie nám pohladilo srdiečko, taktieţ aj spoločné zamyslenia a rozhovory. Medzi 

nami tento rok chýbali katechéti, pretoţe sa práve v týchto dňoch zúčastnili na školení 

v Spišskom Podhradí. 

– 12. 10. 2007 Branné cvičenie: kaţdá z tried od 5. po 9. ročník dostala za úlohu odísť 

z areálu školy a stráviť doobedie v teréne. Program v tento deň si robili triedy samy. 

Niektorí celý čas pestovali turistiku, iní „zakotvili“ na ihrisku v neďalekých obciach 

a hrali futbal, no a niektoré triedy aj opekali prinesené špekačky či slaninku. 

Neodradila nás ani ranná či vlastne i doobedná hmla, a tak sme zaţili nezabudnuteľné 

triedne záţitky. 

– 11. – 19. 10. 2007 Zber papiera: na našej škole sa kaţdoročne uskutočňuje zber 

papiera, výnimkou nie je ani tento šk. rok. Tí najusilovnejší ţiaci bývajú za svoju 

prácu odmenení diplomom a odmenou, navyše získavajú pre školu financie. V tieto 

dni školský dvor oţíval dţavotom detí a vravou uponáhľaných ţiakov, ktorí vozili 

papier vo veľkých mnoţstvách na kárach, vozíkoch či s rodičmi na autách. Je 

zaujímavé pozorovať skupinky upotených ponáhľajúcich sa detí a študentov beţiacich 

s károu plnou papiera.  

– 15. 10. 2007 Koncert s antirasistickou tematikou: tento deň viedli naše kroky do 

sály KD v Rajci, aby sme si vypočuli koncert dvoch spevákov zo skupiny AYA 

a Arzén. Hudobné pásmo bolo poprepletané osobnými výpovďami a názormi na 

rasizmus a šikanovanie. Jeden spevák zo skupiny AYA nám do kroniky napísal: 

„Pozdravujeme a veeeľmi ďakujeme! Nezabudnite: Ţi a nechaj ţiť!“ 

– 30. 10. 2007 Volejbalový turnaj učiteľov: po úspešnom minuloročnom 1. ročníku sa 

opäť zišli 4 druţstvá pedagógov, aby sa v príjemnej atmosfére obohatili na tele i na 

duchu. Kolektívy ZŠ Domaniţa, ZŠ na Lipovej ul. Rajec, druţstvo z Povaţskej 

Bystrice a domáce druţstvo zloţené z učiteľov CZŠ a GAŠ celkovo odohrali 6 

zápasov, ktoré rozhodli o celkovom poradí. Najlepšie sa darilo tímu zo ZŠ na Lipovej 

ul., o trochu menej bolo úspešné druţstvo z Povaţskej Bystrice. Druţstvu CZŠ – GAŠ 

sa podarilo zabezpečiť si 3. miesto a ZŠ Domaniţa nakoniec skončila na 4. pozícii. 

– 13. 11. 2007 Rockový koncert v Ţiline: starší ţiaci si spríjemnili novembrové dni 

účasťou na koncerte s antidiskriminačnou tematikou a spolu s organizátormi tak 

strávili niekoľko desiatok minút zamyslením sa nad zmyslom ţivota a nad túţbou mať 

priateľský vzťah s ostatnými na Zemi. 

– 3. 12. 2007 Poţehnávanie adventných vencov: adventný čas čakania na príchod 

Jeţiša sa začal aj v našej škole. Pripomíname si ho ako kaţdoročne poţehnaním 

adventného venca vo vestibule školy a aj malých vencov so štyrmi sviečkami 

v triedach. 

– 6. 12. 2007 Mikuláš: Mikuláš je sviatok, kedy môţeme urobiť radosť svojim blízkym, 

a tak nám ju aj tento rok urobili rodičia zo ZRŠ a pripravili pre nás malé sladké 

balíčky. Vo viacerých triedach si pripravili ţiaci aj krátky zábavný program. 

– 20. 12. 2007 VÝROČIE – 15 rokov CZŠ: naša škola oslávila svojich 15 

rokov a my sme ani v tento deň nechýbali na týchto oslavách. Začali sa poďakovaním 

Bohu za tieto roky a spoločne sme si vyprosovali ďalšie milosti. Po skončení sv. omše 

sme sa viac dozvedeli o ţivote sv. Jána Mária Vianneyho a vypočuli sme si prekrásny 

spev operných spevákov. Pre ţiakov a študentov  sa týmto tento slávnostný deň 



ukončil, ale pre pozvaných hostí, zástupcov ZRŠ a učiteľov oslava pokračovala 

hostinou v školskej jedálni, a toto posedenie bolo vlastne aj stretnutím sa na záver 

kalendárneho roku. 

– december 2007 – január 2008: na našu školu zavítali anglické lektorky Sarah 

Lawrence a Denise Clarke. Dievčatá či skôr mladé dámy, pochádzali priamo z Veľkej 

Británie, Sarah z okolia Londýna a Denise z Coventry. Pôsobili u nás 5 týţdňov. Po 

prvých minútach sme boli my učitelia, ako aj študenti úplne nadšení. Je to fajn, ţe sa 

naši študenti mohli stretnúť a native speakermi uţ na strednej škole, pretoţe ich 

excelentná výslovnosť a bezprostredný kontakt sa nedali porovnať s nahrávkami 

zvukových nosičov. Zároveň boli vekovo a názorovo veľmi blízke našim zverencom. 

Okrem nenapodobniteľného akcentu nám priniesli aj iný náhľad na vyučovanie 

cudzieho jazyka, ako i moţnosť spoznania a konfrontácie našich kultúr. Naši ţiaci si 

uvedomili, ţe nestačí ovládať len jazyk, ale pre zmysluplnú konverzáciu je 

nevyhnutné poznávať aj kultúru krajiny, ktorej jazyk sa učíme. 

– 31. 1. 2008 Karneval: aj tento rok sme mali tradičný fašiangový karneval, ktorý bol 

v deň polročného vysvedčenia a pre starších ţiakov to bola vlastne diskotéka. Keďţe 

sme sa chceli zabaviť, vytancovať, s radosťou sme v tento deň neopustili brány školy, 

ale veselo s lekvárovou buchtou v ruke sme sa tešili z týchto fašiangových dní. 

– 2. 2. 2008 Rodičovský ples: v zábave pokračovali aj naši rodičia, ktorí strávili 

sobotný večer a aj celú noc spoločne na rodičovskom plese. 

– 11. – 15. 2. 2008 Lyţiarsky výcvik: tento rok sa naozaj uskutočnil, aj keď snehová 

nádielka počas tejto zimy nebola veľká. Svoje prvé kroky na lyţiach, ale aj skúsené 

ťahy na kopcoch nám predviedli naši ţiaci. V závere boli tradičné súťaţe, v ktorých 

boli úspešní a aj tí – viac úspešní. 

– február – apríl 2008 Akcia – „Deň sukní“: aprílové dni priniesli slniečko a teplo, 

a tým aj myšlienku pripraviť špeciálny deň – „deň sukní“. Mnohí sa zapojili do 

prípravy a realizácie tohto dňa, pod patronátom všetko mali študentky zo septimy 

GAŠ, a tak k nim putovali projekty s témou sukní, jazykové projekty o móde, 

a vytvorili komisiu, ktorá hodnotila aktivitu na roč. 1. – 4. CZŠ, kde dievčatá obliekali 

bábiky. Starší ţiaci a študenti sa zhostili projektovania a vytvorili naozaj milé dielka, 

ktoré ste si mohli pozrieť vo vestibule našej školy. „Deň sukní“ bol rozdelený na 2 

časti, v jeden deň bola vysielaná pre obe školy relácia s témou Móda a hrali sa piesne 

pre všetky ţeny a dievčatá našich škôl, no a na druhý deň boli všetky ţeny a dievčatá 

pozvané prísť oblečené v sukni a tak zdôrazniť ţenskú eleganciu v obliekaní. 

– 6. 5. 2008 Deň matiek: je krásne slnečné popoludnie a pri KD v Rajci je rušno. 

Prichádzajú slávnostne vyobliekaní ţiaci, mamičky s deťmi, niektoré drţia na rukách, 

niektoré vezú v kočíkoch. Vyzdobené javisko, vkusne pripravené občerstvenie 

a príjemná hudba vytvárajú dôstojnú a pútavú atmosféru. Sála doslova ţiari láskou 

a krásou. O malú chvíľu hudba stíchne a začína sa slávnostný kultúrny program. 

Program otvára p. uč. R. Augustín spolu s moderátorkami – našimi ţiačkami. Program 

sa začína vystúpeniami najmenších ţiakov roč. 1. – 4., pokračuje vystupovaním ţiakov 

roč. 5. – 9. a v závere vystupujú študenti nášho gymnázia. Program je skutočne pestrý, 

striedajú sa piesne s básňami, tančeky s disco tancami. Túto krásu a dynamiku 

vystrieda folklór i váţna hudba. Kaţdá mama pozorne sleduje dianie na javisku a teší 

sa, kedy uvidí vystupovať svoje dieťa. Z nejedného oka vypadne i slza. Rozbehla sa 

i recepcia a šikovné študentky prechádzajú pomedzi mamy s rozvoniavajúcou kávou 

a občerstvením... Kaţdé dieťa, mladšie alebo staršie, je osobitne výnimočné a krásne. 

Kaţdé svojím kúskom práce a talentu prispieva do mozaiky tohto dňa. Moderátorky 

ukončujú slávnostný program. Ďakujú matkám za prijaté pozvanie, za ich obetavú 

lásku i výchovu, pedagógom za starostlivú prípravu, ţiakom a študentom za 



vystúpenie. Mamy odchádzajú s pokojnou radosťou v srdci a príjemným úsmevom na 

tvári. 

– máj 2008 Vystúpenie súboru z Lotyšska: naši ţiaci sa zúčastnili vystúpenia 

speváckeho a tanečného súboru z Lotyšska v našej telocvični. Veľmi radi sa pozerali 

na predstavenie rovesníkov a povzbudili ich svojím potleskom. 

– 30. 5. 2008 Športový deň: to bol ten správny čas pre športovo aktívnych. Riaditeľstvo 

obidvoch škôl spolu s Rodičovskou radou v tento slnečný deň pripravili pre nás, 

ţiakov a študentov cirkevných škôl, športový deň s mnoţstvom súťaţí. Ale pekne po 

poriadku. Na začiatku dňa sme sa zhromaţdili pred budovou školy a spoločne sa 

presunuli na futbalové ihrisko v Rajci. Tu nás uţ privítali rodičia, z ktorých si mnohí 

len kvôli nám vzali v práci voľno. Areálom sa uţ niesla vôňa variaceho sa guláša 

a príjemnej atmosféry. Pán riaditeľ si pre nás na úvod pripravil malý príhovor 

s pokynmi a potom sme sa uţ smelo mohli vrhnúť do súťaţenia. Úlohy však boli 

rozličné pre ţiakov roč. 1. – 4., pre roč. 5. – 9. a pre študentov gymnázia. Pre tých 

úspešných bola pripravená sladká odmena. Všetkým i tým menej úspešným sa však 

ako cena útechy ušiel chutný guláš. Záver športového dňa nám všetkým spestrili 

vystúpenia maţoretiek z CZŠ.  

– Duchovné obnovy tried: počas celého roka sa konali v piatky a niekedy aj v iné 

dohodnuté dni duchovné obnovy pre jednotlivé triedy. Vytvárali sme spoločne jeden 

tím, spoznávali sme sa cez svoje masky, hodnotili sme svoje pokušenia, zamerali sme 

sa na seba ako na nádobu, ktorá mnohé veci obsahuje a prijíma, birmovanci spolu 

komunikovali, vytvárali otvorené spoločenstvo, iní sa zamýšľali nad svojím časom 

a jeho vyuţitím, no a najstarší boli odhodlaní nájsť spoločnú harmóniu, pre ktorú boli 

stvorení. Fotky z týchto duchovných obnov sme si mohli pozrieť na web stránke školy 

v odkaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šk. rok 2008/2009: 

 
– 2. 9. 2008 Slávnostné otvorenie šk. roka: uţ tradične sa šk. rok u nás otvára 

slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Ladislava v Rajci. Ţiaci, študenti, učitelia, 

profesori, vedenie školy, rodičia sa stretnú, aby prosili o dary Ducha Svätého, ktoré sú 

potrebné do ďalšej práce. P. riaditeľ privítal nových študentov prímy, nových ţiakov 

5. roč. a pochopiteľne nezabudol ani na malých prváčikov a všetkým zaţelal úspešný 

šk. rok 2008/2009. Do nového šk. roka nastúpili pracovníci oboch škôl vyzbrojení 

duchovnou obnovou, ktorá sa konala koncom augusta 2008 v Kunerade. Keďţe sa má 

vybudovať nová šk. kaplnka, tradičné ţiacke sv. omše sa tento šk. rok presunú do 

Kostola sv. Ladislava v Rajci a budú slávené kaţdý utorok o 12. 30 hod.. Pravidelne sa 

budú striedať sv. omše v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. 

– „Verím, ţe uvidím dobrodenia Pánove v krajine ţijúcich...“: po dlhej a ťaţkej 

chorobe, ale vo viere vo večný ţivot, zomrela 31. 10. 2008 dlhoročná členka Rady 

rodičov CZŠ a GAŠ p. Janka Ţideková, matka a opatrovateľka 9 detí. 

– september 2008 Modernizácia škôl: na konci septembra odovzdal p. riaditeľ ţiakom 

a študentom kľúče od skriniek. Veľmi ich to potešilo, pretoţe sa nemusia báť, kam si 

odloţia obuv a bundy a tieţ zmizli obavy, ţe im ich niekto schová alebo ukradne. V 2 

triedach gymnázia boli nainštalované dataprojektory s vysokou svietivosťou, teda 

také, ktoré dokáţu zobraziť obraz aj bez zatemňovania miestnosti, pribudli plátna, 

ktoré sú pripravené na strope, nie je ich potrebné do tried prinášať. Celý systém je 

pripravený na spustenie v priebehu pár okamihov, stačí pripojiť notebook 

a vyučovanie sa môţe začať... Na 1. poschodí máme ďalšiu novinku – LCD panel, 

ktorý po prepojení s PC vytvára informačný panel. Zatiaľ sú na ňom dostupné 

informácie o zastupovaní, jedálnom lístku, aktuálne oznamy týkajúce sa ţivota našich 

škôl a pod.. Študenti tieţ môţu vyuţívať 3 voľné prístupné počítače pripojené na 

internet na chodbe na najvyššom poschodí budovy. 

– 9. – 14. 10. 2008 Návšteva Londýna: skupinka pedagógov CZŠ a GAŠ sa zúčastnila 

dobrodruţnej výpravy na Britské ostrovy, do hlavného mesta Londýn. Tejto cesty sa 

pod duchovným vedením p. dekana V. Kutiša zúčastnili aj p. uč. K. Janeková, Z. 

Kotríková , Z. Rybáriková a p. uč. P. Zafka. Navštívili saleziánsku školu Salesian 

College v Batersea London a komunitu L´arche, ktorá sa stará o mentálne a telesne 

postihnutých ľudí. Stihli si pozrieť aj najvyhľadávanejšie pamätihodnosti Londýna, no 

ich hlavným cieľom bolo spoznávanie nových vyučovacích metód, zbieranie 

skúseností a oboznamovanie sa s novými metódami pri výchove či vyučovaní ţiakov 

a študentov. 

– 13. – 22. 10. 2008 Zber papiera: ako po iné roky ani teraz sa študenti, ich rodičia, ale 

ani tr. učitelia nedali zahanbiť, veď posúďte sami: na oboch školách sa vyzbieral 

papier za takmer 29 000 Sk. Víťazné triedy dostali peňaţnú odmenu. Vyzbierané 

peniaze sa pouţijú na zabezpečenie hygieny na WC a kaţdej triedy. Pre veľký záujem 

sa zber pravdepodobne zopakuje aj v jarných mesiacoch. 

– 29. 10. 2008 Volejbalový turnaj učiteľov: uţ tretíkrát sa na našej škole zorganizoval 

volejbalový turnaj učiteľov Rajeckej doliny. Tento rok súťaţili 4 muţsko-ţenské 

druţstvá zastupujúce Zdruţenú školu odievania a sluţieb v Bytčici, ZŠ Domaniţa, ZŠ 

na Lipovej ul. v Rajci a CZŠ spolu s GAŠ. Po vzájomných zápasoch, v ktorých sa 

hralo systémom kaţdý s kaţdým na 2 víťazné sety, sa vyprofilovalo nasledovné 

poradie: ZŠ Domaniţa, ZŠ Lipová, CZŠ s GAŠ a ZŠ OS Bytčica. Aj tento rok bola 

samozrejmosťou skvelá atmosféra, ktorá spolu so športovým zápolením prispela 

k utuţovaniu vzťahov medzi učiteľmi – kolegami. 



– 3. 11. 2008 Mosty: stáva sa samozrejmosťou (v tomto nespravodlivom svete), ţe deti 

treba vychovávať k tolerancii a láske k druhým bez ohľadu na pôvod, rasu či 

náboţenstvo. Na našej škole sa tak deje aj prostredníctvom antidiskriminačných 

koncertov. Tento rok sa naši ţiaci zúčastnili takéhoto koncertu v KD v Rajci. Pripravil 

si ho Peter Baţík so svojou kapelou a napriek jeho mladému veku, treba oceniť jeho 

nasadenie slovné i hudobné. Hodinu a pol dokázal gradovať náladu, vysvetľovať, 

nenásilne poúčať aj zabávať. Na konci koncertu uţ všetci tlieskali, niektorí aj 

tancovali, ale všetci odchádzali spokojní a hlavne obohatení. 

– 10. 11. 2008 Tr. učiteľ ako manaţér a efektívna komunikácia: v rámci ďalšieho 

vzdelávania učiteľov a rozširovania si vedomostí sa všetci učitelia našich škôl 

zúčastnili školenia na tému Triedny učiteľ ako manaţér – Efektívna komunikácia. 

Nové informácie nám sprostredkovala Nadácia J. Murgaša prostredníctvom Mgr. M. 

Veselskej na ţiadosť nášho p. riaditeľa. Dozvedeli sme sa o manaţérskych technikách, 

o poslaní tr. učiteľa ako manaţéra, o moci, vplyve a autorite učiteľa a vôbec i to, ako 

to všetko preniesť do reality cirkevnej školy. Tých niekoľko chvíľ bolo pre všetkých 

rozhodne obohatením. 

– 6. 12. 2008 Deň sv. Mikuláša: dlhé roky Rada rodičov školy pripravuje pre deti 

sladké balíčky, ktoré tr. učitelia rozdávajú ako Mikulášovia svojim zverencom, bárs uţ 

niektorí dávno prekročili detičkovský vek. Veď kaţdý rád prijme malý darček. 

V posledných rokoch sa však naši ţiaci posunuli od pasívneho prijímania k aktívnemu 

dávaniu. Niektorí sa za pomoci učiteľov oblečú za Mikulášov a idú potešiť deti do 

rajeckých materských škôl či na roč. 1. – 4. do okolitých dedín. Radosť druhým však 

robia aj odváţlivci, ktorí sa prezlečú za Mikulášov rozdávajú cukríky počas prestávok 

po celej škole. Veď dávať je viac ako prijímať. 

– december 2008 Slovensko recituje Rúfusa: v r. 2008 si celé kultúrne Slovensko 

pripomenulo 80-te výročie narodenia významného slovenského básnika a spisovateľa 

Milana Rúfusa. Obidve naše školy sa do narodeninových osláv zapojili spolu s inými 

školami Slovenska v rámci projektu Slovensko recituje Rúfusa. Učiteľky slovenského 

jazyka a literatúry zhotovili nástenku s fotografiou, ţivotopisnými údajmi a citátmi 

z diela, ţiaci si pripravili úryvky z jeho tvorby. Spoločne potom strávili príjemne 

popoludnie pri prehliadke Rúfusových básní. Recitátori boli odmenení malými 

drobnosťami. 

– december 2008 Vianočné posedenie: počas pracovných dní nie je veľa času na 

dôverné rozhovory či stretnutia, ale sú chvíle a momenty, kedy je chvíľa nielen 

príhodná, ale aj stoly prestreté a ľudia naladení na to, aby sa zastavili, porozprávali, 

pousmiali a uvoľnili sa. Takým momentom je aj koniec decembra, kedy sa stretnú 

všetci zamestnanci školy na predvianočnom posedení. Kaţdému určite dobre padne 

chvíľa voľna, ale aj ochutnávka dobrôt, ktoré si sami nachystáme. 

– 28. 1. 2009 Internetová závislosť: moderná doba prináša nové a moderné závislosti. 

Prichádzajú potichu, ťaţko si ich všimneme, ešte ťaţšie priznávame a úplne najťaţšie 

je s nimi bojovať. Preto je najlepšie nikdy sa do ţiadnej závislosti nedostať. Vystríhať 

pred závislosťou na internete mal aj výchovný koncert, na ktorom zaznelo mnoţstvo 

poučných slov a príbehov, ale aj veľa známych rokových piesní, ktoré si s interpretmi 

veselo pospevovala aj plná sála KD v Rajci. Ostáva len dúfať, ţe dobre mienené rady 

padli na úrodnú pôdu ţiackej mysle. 

– 7. 2. 2009 Rodičovský ples: ani prechod na euro a kuvikanie o začínajúcej svetovej 

hospodárskej kríze neodradili skalných tanečníkov od účasti na tohtoročnom plese 

cirkevných škôl. Nebolo nás síce 180 ako po iné roky, ale ani 140 nie je málo. 

A človek má hneď pocit, ţe parket je jeho. Plesajúcich uţ tradične zabávala rajecká 

skupina Rytmus. Rada rodičov sa aj tento rok pochlapila a pripravila ohromnú 



tombolu – ľudia si ani nevedeli vybrať, čo by chceli vyhrať. Zábava býva výborná od 

začiatku aţ do konca (do rána bieleho) a nebolo tomu inak ani tento rok. Nebolo 

dôleţité, čo má kto na sebe a či je kaţdý oblečený podľa najnovšej módy, dôleţitá 

bola fantázia v tanečných figúrach a veselý výraz na tvári. Všetci zúčastnení si 

pochvaľovali a váhavci majú šancu zasa o rok. 

– 16. – 22. 2. 2009 Týţdeň lyţovania: na lyţiarske výcviky sa čaká s veľkým napätím 

hlavne preto, lebo sa nikdy nevie, či a kedy sa uskutočnia. Všetko totiţ závisí od 

snehových podmienok. Našťastie, táto zima na sneh skúpa nebola, a tak sa učenia 

a lyţovania chtiví siedmaci a študenti tercie nášho gymnázia mohli vydať na svahy 

v Čičmanoch. Tento rok ich sprevádzali a svoje lyţe a nohy za nich nasadzovali 

učitelia J. Ţidek, M. Kavcová, M. Hoskovec a E. Čerňanská. Výcvik skončili 

slalomárskymi pretekmi všetci ţiví a zdraví.  

– 12. 2. – 22. 2. 2009 Anna Franková – odkaz dejín dnešku: v týchto dňoch sme na 

našej škole privítali putovnú výstavu Anna Franková – Odkaz dejín dnešku. Výstavu 

pripravila Nadácia Milana Šimečku z Bratislavy v spolupráci so študentmi nášho 

gymnázia v rámci rovesníckeho vzdelávanie. Vybraní študenti sa zúčastnili na školení 

o dejinách holokaustu, nacizmu a rôznych formách diskriminácie. Následne 

sprevádzali po výstave nielen svojich rovesníkov, ale aj študentov a ţiakov rajeckých 

škôl či návštevníkov výstavy. Na slávnostnú vernisáţ 12. 2. 2009 prijali pozvanie 

vzácni hostia zo ţidovskej náboţenskej obce v Ţiline, primátor mesta Rajec p. Ing. J. 

Rybárik, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Rajci či riaditelia základných 

a stredných škôl Rajeckej doliny. 

– 20. 2. 2009 Karneval: karnevalom ţije kaţdý rok celá škola uţ od rána – treba totiţ 

nachystať telocvičňu (vyzdobiť ju, pripraviť aparatúru), a tak športovania súci 

jednotlivci aj kolektívy majú mierne sťaţené podmienky. Hýbať telom však môţu aj 

popoludní na karnevale či diskotéke, a tak o pohyb vôbec neprichádzajú. Na karnevale 

sa v maskách zabávajú hlavne ţiaci roč. 1. – 4. CZŠ, ale aj ich učitelia či odváţnejší 

a recesistickejší rodičia, ktorí sa zmenia na nepoznanie. Zamaskované deti prišli 

potešiť aj študenti kvarty nášho gymnázia, ktorí si pre nich pripravili vtipnú módnu 

prehliadku spojenú s tanečným kreáciami. Kde deti končia, starší ţiaci iba začínajú – 

pridajú sa decibely, zmení hudobný štýl a telá sa vlnia a potia aţ do deviatej hodiny 

večer, kedy sa aj tí poslední upachtení a vybláznení ţiaci a študenti poberú domov.  

– 11. 3. 2009 Beseda so Zuzanou Martinákovou: tesne pred 1. kolom prezidentských 

volieb zavítala na našu školu jedna z kandidátok na prezidenta SR p. Z. Martináková 

so svojím štábom. Privítal ju p. riaditeľ a hlavne starší študenti GAŠ. Odpovedala na 

otázky týkajúce sa praktík predvolebnej kampane, na otázky o šíriacej sa svetovej 

hospodárskej kríze a jej dopadoch na Slovensko, ale hlavne o postavení 

a právomociach prezidenta SR. Všetkým prítomným tieţ priblíţila svoje plány 

a aktivity, ak by sa prezidentkou SR stala práve ona. 

– 12. 3. 2009 MŠK Ţilina na GAŠ: futbal sa na škole hrá stále – a to nielen počas 

hodín telesnej výchovy, ale aj počas prestávok (menej odváţni sa s loptou vyrobenou 

z papiera skrývaj v triedach, odváţnejší si ju neváhajú kopať aj na chodbách). Je to 

šport mimoriadne obľúbený. A ţilinský futbalový tím MŠK sa teší mimoriadnej 

obľube nielen medzi našimi ţiakmi a študentmi, ale aj ich rodičmi. A tak p. Ľubomír 

Lörincz dotiahol do našej telocvične aj iné futbalové hviezdy, ktoré vyspovedali ich 

obdivovatelia a obdivovateľky (hlavne tie). A bol to pre nich všetkých veru poriadny 

záţitok. 

– 26. 2. 2009 Včelár – divadelné predstavenie: bratia saleziáni zo Ţiliny si spolu so 

svojimi zverencami – študentmi a učňami svojej školy pripravili pre našich ţiakov 

poučné ochotnícke predstavenie s názvom Včelár. Predviedli nám nielen výborné 



herecké výkony, ale zároveň ţiakom CZŠ, ktorí sa rozhodujú o svojej ďalšej ceste, 

ukázali, ţe sú školou, ktorá ţije nielen učením, ale aj zábavou. 

– Nová šk. kaplnka: uţ dlhšie sa v radoch rajeckého duchovenstva, vedenia škôl 

i medzi laikmi ozývala myšlienka zriadiť na škole kaplnku, ktorá by bola kapacitou 

a priestormi väčšia, ktorá by poskytovala väčšiu moţnosť záujemcom stíšiť rozbúrenú 

dušu, hľadať útechu či ďakovať. Kaplnka na medziposchodí školy nebola zlá, ale keď 

sa dá aj lepšie, treba tak urobiť. Po rozhovoroch a dôkladnom zváţení moţností, 

návrhov a nápadov sa začalo s budovaním kaplnky na prízemí budovy CZŠ a GAŠ. 

Kaplnka bude zasvätená Duchu Svätému, ktorý nás napĺňa svojimi darmi: múdrosťou, 

rozumom, radou, silou, poznaním, náboţnosťou a bázňou pred Pánom. Prácou sa do 

projktu zapojili veriaci rajeckej farnosti, finančne prispeli školy, učitelia dobrovoľnou 

zbierkou, ktorá prekročila sumu 1000 eur a oslovení sú aj rodičia ţiakov a študentov – 

ich finančná pomoc je dobrovoľná a ľubovoľná. 

– 28. 4. 2009 Prvá sv. omša v novej šk. kaplnke: sa uskutočnila v tento deň, aj keď 

ešte nie je posvätená biskupom, všetkých teší, ţe po obetách spojených s jej zriadením 

a rekonštrukciou sme sa všetci stretli oslavovať a chváliť Pána v rodinnej atmosfére. 

– 22. 4. 2009 Malý princ – divadelné predstavenie: „Dobre vidíme iba srdcom, to 

hlavné je očiam neviditeľné.“ Nielen táto, ale aj mnoho iných vzácnych myšlienok 

zaznelo na divadelnom predstavení Malý princ, ktoré mali moţnosť vzhliadnuť naši 

ţiaci a študenti v sále KD v Rajci. Mali jedinečnú šancu spoznať príbeh havarovaného 

letca a Malého princa, ktorý si na našej planéte hľadal priateľov a získaval nové 

skúsenosti. Predstavenie bolo dôkazom toho, ţe netreba veľa hercov ani drahé kulisy, 

len nápad, chuť a trochu práce.  

– 23. – 25. 4. 2009 Exkurzia Prešov: koncom apríla sa p. uč. M. Betinská vybrala          

s  niekoľkými starostlivo vybranými ţiačkami na exkurziu do Prešova. Ich cieľovou 

stanicou bola rehoľa Congregaciu Jesu, ľudovo nazývaná Anglické panny. V tejto 

reholi pôsobí aj sestra Pia – rodáčka z Ďurčinej. Sestričky sa návšteve postarali 

o bohatý program, ale predovšetkým ukázali, ako celé Slovensko zásobujú hostiami. 

Návštevníci videli výrobný proces od A po Z a uvedomili si, ţe na pohľad jednoduchý 

výrobok skrýva v sebe mnoţstvo práce, času a obety všetkých sestier pôsobiacich 

v kláštore. Pre všetkých bola exkurzia duchovným aj vedomostným obohatením. 

– 7. 5. 2009 Deň matiek: 2. májová nedeľa sa slávi ako deň matiek uţ od staroveku. 

A hoci sme boli naučení sláviť MDŢ, postupne sa stalo tradíciou oslavovať ţenu – 

mamu práve v máji. Túto tradíciu rozvíja i naša škola. Nie po prvýkrát sa v telocvični 

našej školy predstavili so svojím programom ţiaci a študenti mladších ročníkov, aby 

svoje mamy potešili, predviedli, čo je v nich ukryté a tieţ aby sa spoločne stretli 

a potešili navzájom. A ţe majú z toho radosť tak mamy ako aj účinkujúci, dokazuje 

viac ako dvojhodinový program detičiek, detí a mládeţe oboch našich škôl. 

– 25. – 29. 5. 2009 Výstava hmyzu: počas celého týţdňa si naši ţiaci a študenti a ich 

vyučujúci mohli rozšíriť svoje obzory na výstave hmyzu, ktorú nám zapoţičal 

súkromný zberateľ pán Baďura zo Ţiliny. Nielenţe hmyz zbiera, ale má o ňom aj 

veľké vedomosti, o ktoré sa so záujemcami počas trvania expozície ochotne podelil. 

Priblíţil chrobáčiky nielen domáce, ale aj zahraničné. A keďţe je rokmi overené, ţe 

lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, veríme, ţe si naši ţiaci z výstavy odniesli pekné 

záţitky, dojmy a hlavne nové poznatky. 

– marec – máj 2009 Klub misia: je ďalším duchovným projektom p. kaplána J. 

Moţiešika. Do podkrovia PC pozýval ţiakov, študentov a pedagógov na stretnutia so 

zaujímavými ľuďmi: v marci s misijnou sestrou M. Sitekovou, ktorá priblíţila ţivot 

a ľudí Argentíny, v máji so sestrou Bohdanou Bezákovou, ktorá rozprávala 



o obchodovaní s ľuďmi a novodobom otroctve a s R. Kolmanom, ktorý hovoril 

o bezdomovcoch a dobrých ľuďoch. 

– 26. 6. 2009 Turnaj o pohár riaditeľa školy: tesne pred koncom šk. roka sa koná 

kaţdoročný futbalový Turnaj o pohár riaditeľa školy. Táto udalosť je celoškolská 

a okrem futbalového zápolenia majú študenti moţnosť počúvať hudbu, vidieť 

maţoretky či vystúpenia moderného tanca, ale aj občerstviť sa gulášom a malinovkou. 

– 30. 6. 2009 Odovzdávanie koncoročných vysvedčení: po celoročnej školskej 

námahe prišiel vytúţený posledný deň šk. roka, deň odovzdávania vysvedčení. 

Niektorí boli spokojnejší, iní menej, ale všetkých rovnako tešilo, ţe začínajú 

prázdniny – voľno a oddych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šk. rok 2009/2010: 

 
– Nový školský kaplán: hoci sme sa ho doţadovali toľké roky, aţ po vytvorení 

novej Ţilinskej diecézy boli naše prosby vyslyšané. Pán biskup poslal na naše školy 

kaplána, ktorý okrem pastoračných povinností vo Farnosti Rajec dostal pod patronát aj 

rajecké cirkevné školstvo. Volá sa Pavol Gera a okrem tradičných (uţ zabehnutých) 

duchovných aktivít – sv. omše, duchovné obnovy, pripravuje pre nás osobné 

rozhovory so ţiakmi, moţnosť sv. spovede, ale aj spoločnú raňajšiu modlitbu za školy. 

– 23. – 25. 8. 2009 Duchovné cvičenia pedagógov: rekreačné zariadenie v Kunerade aj 

tento rok privítalo pedagogických zamestnancov oboch cirkevných škôl na 

duchovných cvičenia pred začiatkom nového šk. roka. Tentokrát si ich poctivo 

a dôkladne privítal nový šk. kaplán Mgr. Pavol Gera. Bolo to zároveň naše 

zoznámenie sa s ním. Venovali sme sa jednotlivým častiam sv. omše, modlitbe, 

meditácii, spytovaniu svedomia, sv. spovedi či iným duchovným aktivitám.  

– 2. 9. 2009 Otvorenie šk. roka: tento šk. rok sa otváral v netradičných priestoroch. 

Z dôvodu rekonštrukcie farského Kostola sv. Ladislava v Rajci sa otvorenie konalo 

v náhradných priestoroch KD v Rajci, v ktorom sa veriaci z farnosti stretali počas 

prázdnin a ešte aj niekoľko týţdňov potom. Pán riaditeľ osobitne privítal nové tváre 

prváčikov na ZŠ. A bol by privítal aj primánov, keby sme nejakých mali... Tento šk. 

rok sa z dôvodu školskej reformy a zavádzania nového školského programu nový 

ročník na GAŠ neotváral. Všetkým, ktorí uţ s našou školou mali niečo do činenia, 

poprial veľa chuti do práce a výborné výsledky. 

– Obnovená školská kaplnka: hoci sa pár sv. omší slávilo v kaplnke aj minulý šk. rok, 

predsa ešte všetci netrpezlivo čakali na dokončovacie práce a na spustenie v plnej 

prevádzke. Stalo sa tak aţ tento šk. rok. Ţiacke sv. omše bývajú kaţdý utorok o 12. 30 

hod.. Kaplnka je moderná a útulná a hneď vedľa nej sa buduje kniţnica s duchovnou 

literatúrou. Dúfajme, ţe aj tú budeme môcť všetci vyuţívať uţ čoskoro. 

– 5. 10. 2009 Misionári: na začiatku októbra našu školu navštívili misionári 

Najsvätejšieho srdca Jeţišovho, ktorí majú sídlo v Nitre. Páter Jozef Hegglin, ktorý 

pochádza zo Švajčiarska, ale vynikajúco rozpráva po slovensky, nám priblíţil 

vzdialené ostrovy v Tichomorí, Kiribati. Jeho záţitky doplnené obrázkami nenechali 

nikoho ľahostajnými a otázkam by asi nebolo konca kraja, keby nebolo treba 

pokračovať vo vyučovaní... 

– 7. 10. 2009 Volejbalový turnaj učiteľov: volejbal je, zdá sa športom číslo 1 medzi 

pedagógmi. Uţ po niekoľkýkrát naši kolegovia zorganizovali volejbalový turnaj 

učiteľov škôl z blízkeho okolia. Tento ročník hostili kolegovia zo ZŠ na Lipovej ul.. 

Po športových výkonoch nasledovalo krátke posedenie pri občerstvení a hlbšie 

vzájomné spoznávanie sa. Výsledky boli nasledovné: 1. ZŠ Domaniţa, 2. CZŠ + GAŠ, 

3. ZŠ na Lipovej ul. a 4. ZŠ Rajecké Teplice. 

– 16. 10. 2009 Minitalent šou: Slovenská televízia počas celej tohtoročnej jesene 

uvádza projekt, počas ktorého predstavuje detské talenty z rôznych oblastí umenia 

s názvom Minitalent šou. Vybraní ţiaci a študenti oboch našich škôl dostali moţnosť 

zúčastniť sa na nakrúcaní jedného z dielov. Návštevu STV spojili zároveň aj 

s návštevou Bratislavy. A ţe nakrúcanie v telke nie je med lízať nielen pre 

účinkujúcich, ale ani pre divákov dokazovali unavené tváre vracajúcich sa domov 

v neskorých nočných hodinách. 

– 19. – 23. 10. 2009 Zber papiera: tento šk. rok sa konal iba 1 týţdeň a hoci to tak bolo 

avizované aj po iné roky a nakoniec sa vţdy natiahol na týţdne dva, toho roku sa 



nekompromisne papier zbieral iba týţdeň. Z toho dôvodu sa papiera nazbieralo menej 

ako po iné roky, napriek tomu výťaţok zo zberu činil 387 eur. 

– 9. 11. 2009 Osvienčim – exkurzia: len tesne po skončení dušičkovej oktávy sa ţiaci 

a študenti našich škôl vybrali na exkurziu na jeden z najväčších cintorínov v Európe – 

do Osvienčimu. Začiatok dňa zodpovedal atmosfére miesta, na ktoré sme sa 

vychystali. No ani intenzívny dáţď, prepichnuté pneumatiky na autobuse či chrípková 

epidémia nás nezastavili. Dnešní tínedţeri vidia smrť a násilie denne – v televízii, 

videohrách, na internete..., je súčasťou ich ţivota. Tu však na nich smrť a utrpenie 

kričali z kaţdého kameňa, kaţdej miestnosti, kaţdého okna, plota... Všade ticho, len 

tábor, vy, hlas sprievodcu znejúci vo vašich ušiach cez slúchadlá, kopy kufrov, 

ľudských vlasov, okuliarov, hračiek, oblečenia, fotografií, plynové komory 

a spaľovne. Chodíte a pýtate sa, kde zostala ľudskosť. Nepoznám človeka, ktorého by 

Osvienčim nechal ľahostajným. Niektorí sa tam vôbec neodváţia, iní len raz za ţivota 

a tým odváţnejším vţdy zviera hrdlo.  

– Palkove turnaje: nový šk. kaplán Palko Gera sa realizuje nielen v rozvoji duchovnej 

časti človeka, ale aj v oblasti telesného rozvoja. A prostredníctvom športu spája 

mladých ľudí zo svojho predchádzajúceho pôsobiska (Zvolen) a Rajca. A tak sa naši 

futbalisti a basketbalisti stretli uţ niekoľkokrát vo vzájomných turnajoch raz vo 

Zvolene, potom v Rajci a napokon aj v Banskej Bystrici. A vôbec nebol dôleţitý 

výsledok, aj keď všetci hrali o dušu. Podstatné bolo stretnutie, obzretie si telocviční, 

nadviazanie nových priateľstiev. 

– Advent 2009: začal tradičným posvätením šk. adventného venca za účasti ţiakov 

oboch škôl a pokračoval konaním dobra počas sviatku sv. Mikuláša. Naši anjeli boli 

potešiť a drobným darčekom obdariť všetky deti v materských školách a na roč. 1. – 4. 

po celom okolí Rajca. V niektorých triedach sa „ţrebovali“ dobrí anjeli, ktorí sa počas 

celého adventu majú starať jeden o druhého, pomáhať si a modliť sa za seba. Konanie 

dobrých skutkov vyvrcholí tesne pred Vianocami odovzdaním si drobných pozorností. 

– 11. 12. 2009 Divadelné predstavenie v Domove vďaky: predvianočný čas adventný 

sa študenti nášho gymnázia pod vedením p. uč. M. Vanákovej rozhodli spríjemniť 

starenkám a starčekom z neďalekého Domova vďaky. Na ich tváre prostredníctvom 

hereckých výkonov, spevu a tanca priniesli úsmevy a do sŕdc pokoj a radosť. Aj to je 

konkrétny čin rozdávania lásky, ktoré vyvrcholí počas Vianoc. 

– 16. 12. 2009 Volejbalový turnaj: tentokrát p. uč. J. Ţidek prišiel s nápadom vytvoriť 

netradičné druţstvá: na turnaji sa stretli mančafty rodičov, učiteľov a učiteľo-rodičov 

(to sú tí, ktorí na našich školách učia a zároveň tu majú aj deti). Po ťaţkých bojoch 

plných nečakaných úderov a zvratov zvíťazilo druţstvo rodičov, druhí skončili učitelia 

a rodičo-učiteľom prischlo miesto posledné. Na pohostení, ktoré si všetci navzájom 

pripravili jeden druhému, umiestnenia uţ nikoho netrápili. 

– 21. 12. 2009 Predvianočná kapustnica: biele obrusy, sviatočné prestieranie, vôňa 

ihličia a sviečok, oblátky, med a kapustnica, ale hlavne príjemné stretnutie všetkých 

zamestnancov oboch našich škôl – to bolo predvianočné posedenie pri kapustnici. Pri 

výbornom jedle a počas skvelej atmosféry bolo počuť rozhovory a smiech – najlepšie 

lieky na predvianočný stres. Aj takéto chvíle pomáhajú utuţiť priateľstvá  a načerpať 

novú energiu. 

– 3. 2. 2010 Hobit: v KD v Rajci sa mohli ţiaci zúčastniť divadelného predstavenia 

s názvom Hobit. Hlavnou myšlienkou bolo, aby sme neprestali snívať. 

– 7. 2. 2010 Karneval: fašiangy Turíce... pár dní pred začiatkom veľkého pôstu sa na 

oboch našich školách konal karneval, ktorý si uţili predovšetkým mladšie deti. Tí 

starší však mohli vystrájať aţ do večera na diskotéke, ktorá nasledovala hneď po 

karnevale. Spotené tváre a úsmevy na perách svedčili o tom, ţe zábava sa vydarila. 



– 13. 2. 2010 Rodičovský ples: v predvečer sviatku zamilovaných sv. Valentína sa na 

cirkevných školách plesalo. Aţ do rána bieleho. Lásku bolo vidieť na stoloch (na 

prestieraní) aj na parkete (pri tancovaní). Do rytmu hrala skupina Rytmus (z Rajca, nie 

ten reper) a okrem hopsajúcich rodičov, učiteľov a priateľov, hopsali aj maţoretky 

a deti tancujúce spoločenské tance (to aby sme závideli mládeţnícku ohybnosť). 

– 11. 3. 2010 Beseda s futbalistami MŠK Ţilina: uţ po druhýkrát sa na našej škole 

objavili futbalisti MŠK Ţilina – Mário Pečalka, Tomáš Majtán, Bello Babatounde. 

Besedu s nimi sprostredkoval Ing. Ľ. Lörincz, skalný fanúšik tohto futbalového klubu. 

Po besede mladí futbalisti rozdali podpiskarty.  

– 22. 3. 2010 Tyniec Abbey – exkurzia: jeden z ďalších duchovných zájazdov 

zorganizovali naše katechétky M. Betinská a M. Pekárová. So ţiakmi a študentmi 

našich škôl a s ľuďmi z farností Rajec a Turie sa vybrali do Poľska, do Opátstva 

Tyniec a do Krakova. V Opátstve si urobili prehliadku, pomodlili sa s benediktínmi, 

ktorí kláštor spravujú, v Krakove navštívili Baziliku Boţieho milosrdenstva. Na ich 

duchovnej ceste ich sprevádzal p. kaplán O. Gašica. 

– 25. 3. 2010 Posedenie ku Dňu učiteľov: trochu skôr, ale s o to väčšou chuťou sme 

tento rok oslávili Deň učiteľov pri dobrom obede, kávičke a koláčikoch. Popoludnie 

však malo aj trpkastú príchuť, pretoţe sme sa zároveň lúčili s našou p. ekonómkou H. 

Kuricovou, ktorá odišla do dôchodku. Veríme, ţe tak ako my, aj ona bude na nás 

spomínať len v dobrom. 

– Duchovné obnovy: aj tento šk. rok sa pokračuje v načatom duchovnom diele – 

duchovným obnovami jednotlivých tried. Triedne kolektívy spolu so svojimi tr. 

učiteľmi majú moţnosť duchovne sa vzdelať a pookriať pod vedením našich kaplánov 

P. Geru a O. Gašicu. Niektorí odváţlivci sa podujali aj na celonočnú adoráciu – 

strávili noc v PC. Okrem duchovných záţitkov im to určite prinieslo aj nové pohľady 

na svoj triedny kolektív. 

– 7. 4. 2010 Slávnostné odovzdávanie ocenenia pedagogickým pracovníkom 

katolíckych škôl Ţilinskej diecézy: niekoľko vybraných ţiakov a študentov našich 

škôl v sprievode s p. uč. Z. Rybárikovou sa zúčastnilo na slávnostnom odovzdávaní 

cien pedagógom katolíckych škôl našej novej diecézy za tento šk. rok. Pán biskup 

Tomáš Galis tentokrát ocenil aj prácu nášho bývalého riaditeľa Mgr. Jána Ničíka. 

Slávnosť začala sv. omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Ţiline a po odovzdaní 

ocenení pokračovala recepciou a slávnostným obedom. 

– 4. 5. 2010 Modra – Červený Kameň – Trnava exkurzia: v tento deň ţiaci a študenti 

našich škol sa vybrali na exkurziu. Prehliadka začala v múzeu  Ľ. Štúra v Modre. Tu 

sa dozvedeli mnohé zaujímavosti z jeho ţivota. Z Modry sa presunuli do zámku 

Červený Kameň. Tu sa dozvedeli niečo o histórii zámku a iné zaujímavosti 

o šľachticoch, ktorí ho v minulosti obývali. Trnava je známa viacerými kostolmi, tak 

sme dva aj navštívili. 

– 21. a 28. 4. 2010 Beseda: p. uč. M. Betinská zorganizovala besedy na témy, o ktorých 

sa nerozpráva denne a ktoré bytostne zaujímajú študentov, a snáď im aj prinesú svetlo 

do oblastí ţivota. O domácom násilí hovorili s p. Verešovou, riaditeľkou domu Áno 

pre ţivot. Tému o prirodzenom plánovaní rodičovstva rozobrala zvlášť s chlapcami 

a zvlášť s dievčatami zdravotná sestra zo Ţiliny pani Lašová, ktorá o tejto téme hovorí 

aj snúbencom, budúcim manţelom. 

– 18. 5. 2010 Banská Bystrica – výlet učiteľov: naše gymnázium nesie meno rajeckého 

rodáka Andreja Škrábika, ktorý bol v polovici 20. storočia banskobystrickým 

biskupom. A tak sme sa vybrali na miesta spojené s účinkovaním a smrťou A. 

Škrábika, do Banskej Bystrice. P. kaplán P. Gera si pre učiteľov pripravil bohatý 

program: začínal sv. omšou v kňazskom seminári v Badíne, po ktorej nasledovala jeho 



prehliadka. Účastníkov uchvátila kaplnka seminára zasvätená sv. Františkovi 

Xaverskému a hlavne nádherná mozaika ukriţovaného Krista, ktorej autorom je páter 

Marko Rupnik. Jeho ateliér obnovoval aj mozaiku v kaplnke Redemptoris Mater vo 

Vatikáne, ktorú si objednal Sv. Otec Ján Pavol II.. Po prehliadke sa všetci premiestnili 

k hrobu A. Škrábika, na ktorý poloţili kvety a zotrvali v krátkej modlitbe. Záver 

poznávacej časti patril Hospicu Boţieho milosrdenstva. Všetci doplnili energiu na 

spoločnom obede v centre Banskej Bystrice a povzbudení celým dňom (a hlavne tým, 

ţe nepršalo) sa šťastne vrátili domov. 

– 19. 5. 2010 Beseda o sexualite: p. kaplán P. Gera pre študentov nášho gymnázia 

zorganizoval prednášku, ktorú viedol jeho spoluţiak Mgr. P. Steinhubl a spojil v nej 

sexuálnu výchovu s trestným právom. 

– 28. 5. 2010 Divadelné predstavenie Jááánošííík: ochotnícke divadlo v našej farnosti 

znova ţije! Herecké výkony ochotníkov boli uveriteľné (či neuveriteľné?) a záţitky 

prítomných nesmierne. Skupina mladých z Rajca priblíţila všetkým staré dobré 

predstavenie od Radošinského naivného divadla Jááánošííík. Všetkým sa páčilo, veď 

smiech je soľou ţivota. 

– apríl – máj 2010 Palkove turnaje: počas 2 aprílových štvrtkov sa v telocvični CZŠ 

v Martine uskutočnil tradičný diecézny minifutbalový turnaj chlapcov: 15. 4. 2010 si 

zmerali futbalové talenty mladší ţiaci. Reprezentanti našich škôl v spoločnom muţstve 

skončili na peknom 4. mieste z piatich súťaţiacich. Od 3. miesta ich delil len jeden 

jediný bod, teda jeden gól. 29. 4. 2010 súťaţili starší ţiaci a tí získali krásne 3. miesto. 

Súťaţilo 6 muţstiev. Teda získali aj pohár určený tretiemu... 17. 5. 2010 sa zúčastnili 

v priateľských zápasoch vo štvorhrách i dvojhrách a skončili na 3. a 4. mieste, keďţe 

vytvorili 2 druţstvá. 

– august 2010: z funkcie riaditeľa našich cirkevných škôl odišiel Ing. Ľubomír Krajčí, 

pretoţe bol menovaný do funkcie prednostu Krajského školského úradu v Ţiline 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šk. rok 2010/2011: 

 
– september 2010 – január 2011: p. kaplán Mgr. Pavol Gera bol poverený vedením 

oboch cirkevných škôl dovtedy, kým nebude zvolený nový riaditeľ CZŠ a GAŠ 

– 1. 2. 2011 bol menovaný do funkcie riaditeľa oboch cirkevných škôl v Rajci Mgr. 

Ľubomír Vereš 
 

 

Šk. rok 2011/2012: 

 
– od 1. 1. 2012 sa začínajú písať dejiny „novej cirkevnej školy“ v Rajci, pretoţe 

CZŠ sv. J. Vianneyho a Gymnázium A. Škrábika budú vystupovať ako jeden 

právny subjekt a bude sa pouţívať názov Katolícka spojená škola 
 

 

 
 
Udalosti, malé aj veľké veci, ktoré sa na škole udiali, 
dejú a budú diať, veľmi pozorne zaznamenáva nová 

KRONIKA našej školy. Jej elektronická podoba bude 

zverejnená po ukončení školského roka na našej web. 

stránke www.katskola.sk. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Zoznam pouţitých informačných zdrojov: 

 
1. Výročná správa za šk. rok 1992/1993 

2. Výročná správa za šk. rok 1993/1994 

3. Výročná správa za šk. rok 1995/1996 

4. Výročná správa za šk. rok 1997/1998 

5. Kronika školy 1. časť 

6. Kronika školy 2. časť 



Pri príleţitosti 20 – teho výročia cirkevného školstva 
v Rajci vydala: 

 

 
 

 

 

O autorke: 

PhDr. Anna Matejková, 1975,   

V roku 1999 ukončila štúdium na UKF v Nitre, od roku 
1999 pôsobí ako učiteľka na cirkevných školách v Rajci. 
Ţije v Rajci. 
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Milé kolegyne, milí kolegovia, 
 

dovoľte mi osloviť Vás niekoľkými informáciami ohľadom chronologického 

prehľadu najdôleţitejších udalostí CZŠ, ktorý vyšiel pri príleţitosti 20. výročia 

našej cirkevnej školy. Chcem poukázať na niektoré skutočnosti, pretoţe bolo by 

dobré isté veci upresniť a vyzdvihnúť: 

1. Niektorí kolegovia sa obrátili na mňa s otázkou, prečo som neuviedla 

niektoré udalosti, ktoré prebiehali na našich školách. Im sa zdali dôleţité 

a oni ich nenašli v prehľade. Z mojej strany len toľko, ja som spisovala 

výlučne udalosti CZŠ a čiastočne aj také, ktoré boli úzko prepojené 

s aktivitami nášho gymnázia, čiţe v zozname nenájdete akcie týkajúce sa 

stuţkovej, imatrikulácií, projektov, ktoré výlučne robilo GAŠ, alebo 

exkurzie a výlety gymnázia. Ak si myslíte, ţe daná udalosť by mala byť 

zaradená do zoznamu, tak mi dajte vedieť, môţeme to doplniť alebo ak vy 

viete o ničom, čo vo Výročných správach a Kronikách nebolo uvedené 

a bolo by dobré to uviesť, upozornite ma na to. 

2. Ďalej chcem vyzdvihnúť významné osoby, bez ktorých by nevznikol 

tento prehľad dejín. Ide o ľudí, ktorí stáli pri zrode našich cirkevných 

škôl, a stali sa pozornými zapisovateľmi (kronikármi) všetkých 

prebiehajúcich udalostí. Touto cestou chcem vyjadriť úprimnú vďaku 

tvorivým osobám, ktoré svojou snahou a talentom vytvorili Výročné 

správy a dve časti školskej Kroniky: Mgr. Jánovi Ničíkovi, 1. riaditeľovi 

CZŠ, (pod jeho vedením vyšli 4 publikácie Výročných správ), Mgr. 

Andrejke Jonekovej, ktorá stála pri zrode Kroniky, Mgr. Majke 

Kelemenovej, ktorá sa stala pokračovateľkou zapisovania udalostí do 

Kroniky, úprimná vďaka taktieţ patrí Mgr. Maťke Smieškovej a zároveň 

jej vyslovujem obdiv, pretoţe veľmi výstiţne, zaujímavo a občas aj 

s humorom (skoro vţdy) zapisovala všetky udalosti, ktoré sa mi stali 

vhodným prameňom pri uvádzaní, a to presne tak, ako ich ona 

zaznamenala. Napokon je tu ešte jedna dôleţitá osoba, pre ktorú sa 

Kronika stala jej záľubou, a s nesmiernou húţevnatosťou značila históriu 

našich škôl Mgr. Zuzka Michaľáková. Ešte raz ďakujem týmto ľuďom, 

pretoţe mi veľmi pomohli a do prehľadu sa dostalo pribliţne 180 

udalostí. Pri najbliţšej príleţitosti (pri 2. vydaní) nezabudneme na tieto 

mená a uvedieme ich na patričné miesto. 

                                                                 

                                                                                  ĎAKUJEM  VŠETKÝM! 

                                                             

                                                                                                      A. Matejková 

 
 


