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Do nového roku Vám 

prajeme veľa zdravia, 

Božieho požehnania, 

spokojnosti a osobných 

úspechov. Obec Radoľa



Milí spoluobčania,

Rok 2020 nás naučil, že mnoho vecí, ktoré sme vníma-
li ako samozrejmosť by sme si mali začať vážiť, lebo 
vôbec nemusia byť samozrejmými. Bolo to náročné 
obdobie. Pre niekoho znamenalo zdravotné problémy, 
pre niekoho zložitú ekonomickú situáciu alebo obrov-
ské psychické napätie. Len málokto si môže povedať, 
že má za sebou rok, na ktorý bude spomínať ako na 
pozitívne obdobie. 
Život však musí ísť ďalej. Robme všetko, čo sa dá, aby 
sme nepodliehali smutným myšlienkam. Zamestnaj-
me sa plánovaním niečoho užitočného a pekného, čo 
nám urobí radosť. Spomínajme na príjemne prežité 
chvíle. 
So spomínaním sa Vám pokúsime pomôcť aj v tomto 
vydaní nášho Spravodajcu. Radšej dávame priestor 
bilancii za minulý rok a dokonca na stranách 8 a 9 si 
pripomenieme udalosti z roku 2019, ako podliehať 
smúteniu nad tým, že nám nútene zamrzol spoločen-
ský život. Verím, že dve strany spomienok potešia na-
šich vždy aktívnych seniorov zo základnej organizácie 
JDS v Radoli. Športový život bol prerušený niekoľkými 
prestávkami, ale keď to ako-tak šlo, tak bol v rámci 
možností intenzívny. A keď to už nešlo inak, aspoň 
sme pozvali Mikuláša, aby nám rozsvietil stromčeky. V 
roku 2021 plánujeme oživiť všetko, čo sa bude dať. Už 
teraz sa teším, že spolu zas pripravíme aktivity, ktoré 
nás potešia. 
Budem aj trošku osobný, lebo rok 2020 pre mňa 
znamenal dovŕšenie desiatich rokov, čo pracujem 
pre obec ako starosta. Sľub som prvýkrát skladal 
27.12.2010 a za tých desať rokov sa udialo veľa toho, 
na čo budem spomínať. Stavba kostola, športovej 
haly, chodníkov, revitalizácia areálov ŠK Radoľa 
a Základnej školy, rozsiahla rekonštrukcia vodovodu 
s dostavbou kanalizácie a množstvo spoločenských 
podujatí sú pre mňa na jednej strane spomienkami 
a na druhej strane motorom, ktorý ma poháňa praco-
vať intenzívne ďalej.

Na rok 2021 sme si vyčlenili finančné zdroje, ktoré 
nám dovoľujú plánovať intenzívne pokračovanie 
vo výstavbe chodníkov a opravách ciest. Čo sa týka 
bežného života v obci, sme si nastavili taký finan-
čný režim, ktorý umožňuje štandardné fungovanie 
všetkých bežných činností obce. Samozrejme, vždy 
je potrebná obozretnosť, ale verím že je okolo mňa 
dostatok šikovných a zodpovedných ľudí, s ktorými 
tento rok úspešne zvládneme.
Veľkou výzvou bude projekt pozemkových úprav 
v našej obci (tzv. komasácie). Počas lockdownu je 
proces narušený protipandemickými opatreniami, 
ale o všetkých krokoch Vás budeme včas informovať. 
K aktuálnemu vývoju aspoň stručná informácia. Teraz 
prebieha prípravná fáza, keď autorizovaný geodet, 
ktorý na základe zmluvy so štátom pripravuje všetky 
mapové a vecné podklady. 
V prípade, že sa práce posunú ďalej Vás budeme 
informovať prostredníctvom webstránky našej obce 
a takisto aj v ďalších vydaniach Spravodajcu. Treba 
pripomenúť, že obvyklá doba trvania pozemkových 
úprav je 5-10 rokov. Zmluva na našu obec bola podpí-
saná až v roku 2020.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým Vám, čo ste 
mi pomáhali: mojej rodine, poslancom Obecného 
zastupiteľstva, zamestnankyniam a zamestnancom 
Obecného úradu a Základnej školy s materskou 
školou, dobrovoľníčkam, ktoré zabezpečovali AG 
testovanie, všetkým organizátorom športového, 
spoločenského a kultúrneho života v našej obci, 
sponzorom športového a kultúrneho života, majite-
ľom a zamestnancom firiem, ktoré vykonávali prácu 
v našej obci a dodávali nám tovar a služby a všetkým 
občanom, lebo bez nich by naša práca nemala zmysel. 

S úctou
Ing. Anton Tkáčik

Starosta obce Radoľa



Testovanie na Covid-19
Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa us-
kutočnilo v dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020. 
Pomohlo zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť 
šírenie vírusu, vďaka čomu mali naši lekári získať čas 
a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Test s ne-
gatívnym výsledkom AG-testu umožňoval občanom 
život s menej obmedzeniami. 

Výsledky testovania:
Počet testovaných osôb 1306
Počet pozitívne testovaných osôb 13
Percentuálne zastúpenie pozitívne testovaných osôb 
1 %
Počas víkendu 7. a 8. novembra 2020 sa uskutočnilo 
plošné testovanie obyvateľov v rámci 45 okresov, kde 
počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v 
rámci celoplošného testovania obyvateľov hranicu 
0,7% a viac. 

Výsledky testovania:
Počet testovaných osôb 1314
Počet pozitívne testovaných osôb 14
Percentuálne zastúpenie pozitívne testovaných osôb 
1,07 %

Výsledky testovania v obci Radoľa boli skreslené veľmi 
vysokým počtom testovaných osôb s trvalým poby-
tom mimo obce Radoľa, keď približne polovica testo-
vaných osôb prišla využiť možnosť testovať sa v bez-
pečnejších podmienkach, keďže v Radoli, na rozdiel od 
okolitých obcí, testovanie prebiehalo vonku v stanoch 
postavených v areáli ZŠ s MŠ. 
Obrovský záujem občanov mimo Radole dokonca 
spôsobil v prvý deň celoplošného testovania viac ako 
hodinovú prestávku spôsobenú spotrebovaním celej 
dvojdňovej zásoby AG-testov už po desiatich hodi-
nách testovania. Vzhľadom na demografické zloženie 
obce, sa malo testovania zúčastniť maximálne 800 ob-
čanov. Obrovský záujem o testovanie najmä z Kysuc-
kého Nového Mesta spotreboval aj pripravených 20% 
rezervných testov. 

Obecný úrad zabezpečil na internetovej stránke obce 
Radoľa počas testovania vysielanie prenosu kamery, 
ktorá snímala aktuálne množstvo záujemcov čakajú-
cich na otestovanie.

Ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19 sa us-
kutočnilo v 458 mestách a obciach počas víkendu 21. 
a 22. novembra 2020. Toto kolo bolo úplne dobrovoľ-
né. Testovalo sa v obciach a mestách, kde počet ľudí 
s pozitívnym výsledkom testov dosiahol v rámci celo-
plošného a plošného testovania obyvateľov hranicu 
1% a viac. 

Výsledky testovania:
Testovanie obyvateľov s trvalým pobytom v Radoli
Počet testovaných osôb 171
Počet pozitívne testovaných osôb 3
Percentuálne zastúpenie pozitívne testovaných osôb 
1,75 %
Testovanie obyvateľov s  trvalým pobytom mimo 
obce Radoľa
Počet testovaných osôb 85
Počet pozitívne testovaných osôb 6 (4 x Kysucké Nové 
Mesto, 2x Nesluša)
Percentuálne zastúpenie pozitívne testovaných osôb 
7,06 %

Testovanie občanov zabezpečili dobrovoľníčky: 
Janka Tichá, Viera Višňáková, Slávka Kolibačová, Ale-
xandra Kocúrová, Lenka Mrvečková, Adriána Janíč-
ková, Katarína Janíčková, Mária Mrvečková, Monika 
Mokryšová, Mária Svrčková, Natália Fraňová, Dominika 
Kubalová, Anna Čelková.
Dobrovoľníčkam ďakujeme za perfektne odvedenú 
náročnú a zároveň rizikovú prácu.



Školský rok 
2020/ 2021 
doteraz 
Nový školský rok sme začali 
2. septembra netradične. To tu 
ešte nebolo ! Žiaci sa do školy 
schádzali podľa časového rozvr-
hu, podľa jednotlivých ročníkov, 
tak aby sa v spoločných priesto-
roch nemiešali ročníky. Smutné to 
síce nebolo, veď do školy sa tešili 
hádam všetci, ale určite to bolo 
zvláštne. Nuž, doba s COVID-19, 
si žiada svoje. 

Do školy nám nastúpilo do 
deviatich tried 179 žiakov, a do 
materskej školy sme prijali do 
dvoch tried 44 detí. V školskom 
klube detí, v dvoch oddeleniach, je 
50 žiakov. 

Realitou tohto školského roka sú 
povinnosti pre školy, ale i zákon-
ných zástupcov, vyplývajúce z pre-
ventívnych opatrení pred COVID 
19. Všetci sú povinní dodržiavať 

nariadenia vlády, ministra školstva, 
a hlavne Úradu verejného zdravot-
níctva SR, a zároveň rešpektovať 
pravidlá v našej škole ( i škôlke), 
o ktorých priebežne informujeme 
zákonných zástupcov elektronicky, 
osobne, papierovo.  

Žiaľ vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa 
správajú arogantne voči našim 
zamestnancom, len preto, že 
sa im nepáčia opatrenia, ktoré 
v škole ( škôlke) máme pre dobro 
a bezpečnosť zdravia všetkých. Ak 
niekto nie je ochotný rešpektovať 
nariadenia dané štátom – treba 
to riešiť inak a inde, nie slovnými 
útokmi na pedagógov, či iných 
zamestnancov školy. Toto sme 
zažívali v minulom školskom roku, 
a žiaľ občas ešte aj tento rok. Ale 
prežili sme aj to. 
Všade, a teda aj u nás v škole platia 
všeobecné nariadenia o vstupe 

do interiéru školy ( škôlky) len 
s povolením riaditeľa školy, 
podpísaním vyhlásenia o bez-
infekčnosti návštevníka školy, 
s rúškom.  
Sú i takí, ktorí argumentujú tým, že 
nevedeli, kde máme oznam o tom 
v škole zavesený, že ho nevideli, 
a teda nevedeli, že do interiérov 
škôl, obchodov, úradov, staníc, 
verejných záchodov, ..., sa nesmie 
bez rúška, čo k tomu dodať. Nielen 
to, ešte sú arogantní, že čo od nich 
chceme ! 
Vážení zobuďte sa, my zamest-
nanci sme poslední, komu sa páči 
v takýchto podmienkach pracovať, 
ale sme si vedomí zodpovednosti 
za všetky deti, ktoré máme u nás 
v škole, a zároveň dodržiavame 
všetko, čo musíme. Správame sa 
zodpovedne!  

Veľmi by som chcel všetkých 
poprosiť, aby negatívnu energiu 
nevypúšťali na iných, ale niekde 
v prírode bez rúška do vesmíru, 
alebo nech sa realizujú tam, kde 
to má význam, že sa niečo zmení, 
v tejto dobe corona vírusu. 
Chcem sa poďakovať všetkým 
slušným a trpezlivým zákonným 
zástupcom žiakov, ktorí chápu, 
že robíme len to, čo smieme 
a musíme. Spolupracujú so ško-
lou, deti vedia, čo a prečo musí byť. 
My sme inštitúcia, nie súkromný 
klub, kde si robíme, čo si zmyslíme.  
Ďakujem, v mene kolegov v práci 
i v mene detí, ktoré sú tak Vaše ako 



aj naše. Všetci chceme byť zdraví ! 
Všetci chceme žiť bez problémov 
a starostí navyše.  

Aj v tomto roku sme mali na pláne 
okrem vyučovania a výchovy aj 
činnosť v rôznych krúžkoch, mi-
moškolských aktivitách, a plánovali 
sme plavecký výcvik, školu v príro-
de, exkurzie, výlety, ... V niektorých 
prípadoch sa budeme zapájať do 
súťaží, samozrejme, ak to bude 
možné ( aspoň cez internet) podľa 
aktuálnej situácie. Momentálne 
máme aj úspešnú žiačku 9.ročníka 
Lucku Holtanovú, ktorá v okres-
nom kole Olympiády zo slovenské-
ho jazyka a literatúry skončila na 
druhom mieste. Gratulujeme ! 

Je mi ľúto, ale život priniesol aj to, 
že takmer všetky doterajšie naplá-
nované podujatia pre deti nám 
„odpadli“ pre COVID opatrenia. 

Napriek tomu sa nám podarilo na 
záver roka využiť Projekt s podpo-
rou Ministerstva kultúry SR „Ter-
chovská muzika“, kedy sme žiakom 
1.-4. ročníka usporiadali výchovný 
koncert v podaní Ľudovej hudby 
Minárikovci v priestoroch našej 
školy. Samozrejme, že za dodržania 
všetkých preventívnych opatrení.   

Často musíme meniť nastavené 
pravidlá prevádzky a organizácie 
vyučovania, či výchovy. Verte, nie 
z vlastnej vôle. Občas počujem 
otázky, prečo neposkytujeme také, 
či onaké možnosti s argumentom, 
že v iných školách to majú.  
Nuž všetci pracujú v rámci svojich 
možností. Personálnych i finan-
čných. 

Napríklad : Viac tried ŠKD v mest-
ských školách. Áno do „družín“ 
šli vypomôcť zamestnanci CVČ, 
ktorí nemali možnosť vykonávať 
prácu dištančne a boli by doma, 
my v obci CVČ nemáme. A okrem 
toho vo veľkých mestských školách 
sú aj v bežnom roku väčšie počty 
oddelení ŠKD). 
Nedá mi, keď občas počúvam 
kritiku, ako je niečo inde iné 
a lepšie, aby si dotyční kritici zistili, 
koľkokrát a ako dlho boli v širšom 
okolí pozatvárané materské školy, 
či triedy na ročníkoch 1.-4. kvôli 

karanténnym opatreniam ( za čo 
ani oni nemôžu – doba priniesla), 
a potom hodnotili objektívne, či 
naša škola so škôlkou poskytu-
je maximum zo svojich služieb 
svojim občanom v rámci svojich 
možností ( aj nám občas „vypad-
nú“ zamestnanci kvôli chorobe, či 
karanténe, a snažíme sa to zvládať, 
čo najlepšie). 

Pozitívne je, že v ťažkých časoch 
máme oporu v obci Radoľa, a to 
v krízových situáciách u starostu 
obce, ako aj v obecnom zastupiteľ-
stve. Aktuálne nám obec prerobila 
kotolňu na modernejšiu a úspor-
nejšiu, za čo tiež ďakujem.  

Čas bez „ žiakov“ v triedach využí-
vame na opravy a modernizáciu 
školy. 

Ďakujem všetkým zamestnancom 
školy, že vždy v prípade potreby sú 
ochotní robiť aj navyše, nad rámec 
povinností, nevyužívajú možnosti, 
ktoré by sa dali, pre ich osobný 
prospech alibisticky využiť. Ďaku-
jem všetkým dobrým ľuďom.  

Na záver prianie pre všetkých: 
Bude lepšie !

Mgr. Vladimír Hromádka,  
riaditeľ ZŠ s MŠ 

OZNAMY  
Sledujte prosím stránku 
školy, informácie na 
EDUpage . 

Život je zmena – 
rýchla zmena :-) 



Štatistiky za rok 2020
V roku 2020  sa narodilo 10 detí (3 dievčatá  
a 7 chlapcov). 
Zomrelo 14 obyvateľov (5 žien a 9 mužov). 
Prisťahovalo sa 31 obyvateľov (15 žien a 16 mužov). 
Odsťahovalo sa 17 obyvateľov (11 žien a 6 mužov). 

Celkový počet obyvateľov SR s trvalým pobytom k 31.12.2020 
je  1523  (777 žien a 746 mužov). Počet cudzincov s trvalým 
pobytom : 4  

Priemerný vek obyvateľov s trvalým pobytom je 41,32  (ženy 
42,75,  muži 39,83).  
Počet detí mladších ako 15 rokov je 238  (115 dievčat a 123 
chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je 1285  (662 žien a 623 
mužov).
Počet obyvateľov  mladších ako 18 rokov je 281 (143 žien a 148 
mužov).
Počet  obyvateľov od 18  do 60 rokov je 882 (442 žien a 440 
mužov).
Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je  360 (202 žien a 158 
mužov).
Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je 95 (62 žien a 33 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je  57 (42 žien a 15 
mužov).
Najstarší obyvateľ obce má 97 rokov. 

Na prechodný pobyt je prihlásených 49 obyvateľov Slovenskej 
republiky (27  žien a 22 mužov) a 36 cudzincov. 

Najviac sa vyskytujúce krstné mená obyvateľov s trvalým 
pobytom v obci Radoľa bez rozdielu veku:
Ženské krstné mená:
Mária (50), Jana (42), Anna (41),  Katarína (33), Zuzana (28), Viera 
(18), Lenka (18), Emília  (16), Helena (15), Martina (15).
Mužské krstné mená: 
Peter (59), Ján (42), Milan (33), Jozef (31), Pavol (30), Miroslav (29), 
Martin (28), Štefan (27),  Michal (24), Jaroslav (19).

Štatistika mien, ktorými pomenovali rodičia svoje deti v roku 
2020: Alex, Jakub, Júlia, Katarína Zoe, Liam, Matias, Miriam, Patrik, 
Vincent.

Najviac sa vyskytujúce priezviská obyvateľov s trvalým 
a prechodným pobytom v obci Radoľa spolu v mužskom 
a ženskom tvare:
Svrček - Svrčková (83), Macuš - Macušová (48), Andel - Andelová 
(33), Kriváček - Kriváčková (29), Kultan - Kultanová (28), Holtan - 
Holtanová (21), Javorík – Javoríková (20), Kubík – Kubíková (18), 
Kuriak - Kuriaková (17), Borák – Boráková, Kubala – Kubalová,  
(16).  

Najkratšie priezvisko obyvateľa obce je zložené z troch 
písmen. Najdlhšie priezvisko obyvateľa obce je zložené 
z trinástich písmen. 

Počet skolaudovaných stavieb v roku 2020  
so súpisným číslom: 10 (8 rodinných domov,  
2 rekreačné chalupy)

Prehľad o počte obyvateľov prihlásených  
na trvalý a prechodný pobyt na uliciach:

Do Kaštieľa  - 37
Do Majera  - 44
Jaššová cesta - 68
Kysucká cesta - 55
Lány I. - 56
Lány II. - 156
Na Lúke - 29
Na Tehelni - 93
Pod Dúbravkou - 172
Pod Mokrým - 77
Pod Tehelňou - 28
Skotňa - 25
Stará cesta - 156
Štepnica – 117
Šustkovce - 101
U Kuriakov -  28
Vadičovská cesta - 229
Záhradky - 83
Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla - 17
Celkový počet stavieb na bývanie je  448. 

Tabuľka demografického vývoja v obci Radoľa v rokoch 2013 -2020

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Narodených 17 13 13 17 10 14 17 10

Zomretých 20 15 20 16 15 16 12 14

Počet obyvateľov 1460 1461 1474 1492 1490 1492 1514 1523

Zákonná lehota pre podanie priznania 
k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 
2021. Upozorňujeme daňovníkov 
(fyzické a právnické osoby), u ktorých 
v priebehu roku 2020 došlo k zmene 
vlastníctva nehnuteľností (vznik alebo 
zánik), k zmene druhu alebo výmery po-
zemku, účelu využitia stavby, bytu alebo 

nebytového priestoru sú povinní podať 
priznanie k dani z nehnuteľností.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v prípade 
otázok k miestnym daniam (dane 
z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za 
komunálny odpad) kontaktujte obecný 
úrad telefonicky na tel. č. 0911 951 305, 
resp. e-mailom: podatelna@radola.sk.

Informácia 
k podaniu 

priznania k dani 
z nehnuteľností



Mikuláš rozsvietil 
vianočnú výzdobu.

Obecné zastupiteľstvo  uznesením číslo 89/2020 zo 
dňa 24. augusta 2020 rozhodlo, že obec Radoľa vy-
užije možnosť požiadať o návratnú štátnu pomoc na 
kompenzáciu výpadku podielových daní vo výške 
31 201 €. 
Túto čiastku rozhodlo použiť na rekonštrukciu všetkých 
obecných kotolní s cieľom znížiť náklady na vykurovanie 
budov vo vlastníctve obce a šetrením energií vytvoriť ďalšie 
finančné zdroje na rozvoj obce. 
V septembri obec zrekonštruovala kotolňu v budove ŠK Ra-
doľa v Riekach. V decembri 2020 bola zrekonštruovaná kotol-
ňa Základnej školy Pod Mokrým. Rekonštrukcia školskej ko-
tolne prebehla v období, keď bola škola kvôli pandemickým 
opatreniam uzatvorená. V oboch kotolniach boli nahradené 
síce funkčné, ale dnes už neefektívne plynové kotly z deväť-
desiatych rokov. Kotolňa v materskej škole bola rekonštru-
ovaná pred štyrmi rokmi.  
Na január 2021 je naplánovaná rekonštrukcia kotolne 
v budove Obecného úradu.

Rekonštrukcia
obecných kotolní.

V sobotu piateho decembra, v pred-
večer sviatku svätého Mikuláša, 
potešil malých i veľkých v celej 
Radoli, Mikuláš so svojimi pomocník-
mi – anjelom a čertom. Zavítali na 
dôverne známe miesta v našej obci, 
aby tam rozsvietili vianočné strom-
čeky a obdarili balíčkom s maškrtami 
deťúrence, ktoré ich prišli privítať. 
Stromček na priestranstvo Pri Lipách 
venovali Pozemkové spoločenstvo 
Súkromné lesy Radoľa a Pozemkové 
spoločenstvo Urbár Radoľa. Smrek, 
ktorý ozdobil vstup do Štepnice 
venovala rodina Schmidtova a Šva-
ňova spod Dúbravky a jedličku, ktorá 
žiarila pri zvonici venovala rodina 
Žuborova zo Starej cesty.



Stalo sa vám, že máte niekedy taký pocit, že sa musíte 
zastaviť a vrátiť späť v spomienkach, lebo zostalo niečo 
nedopovedané, alebo vám v mysli víria slová piesne, 
ktorá zostala niekedy vami nedospievaná? Iste ten po-
cit poznáme. Následne začneme rozmýšľať, dúfať, or-
ganizovať, tešiť sa, hľadať možnosť a čas, keď sa opäť 
stretneme. Taký je hnací moment všetkých stretnutí 
členov ZO JDS v Radoli.

Každý hospodár na konci kalendárneho roka bilancuje 
výsledky svojej práce a vytýči si ďalšie ciele, úlohy, ktoré 
plánuje realizovať v nasledujúcom roku. Nie je tomu inak 
ani v našej organizácii, ktorá mala ku koncu roka 80 čle-
nov, takže sme členskú základňu zvýšili o 6 členov. V prie-
behu roka sme sa podľa potreby stretávali na výborových 
zasadnutiach, kde sme pripravovali a riešili činnosti podľa 
plánu práce.

Rok 2019 sme začali výročnou členskou schôdzou, na 
ktorej sme odsúhlasili členský príspevok do pokladne 
a schválili plán práce na celý kalendárny rok.
✔︎ Už tradične sme boli účastníkmi fašiangového sprie-

vodu dedinou, ktorý bol ukončený tanečnou zába-
vou a pochovávaním basy. Na stretnutiach si dopra-
jeme koláče, špeciality a zákusky z domácej kuchyne 
vďaka šikovným členom a členkám. Nedá sa nespo-
menúť fašiangové stretnutie pri šiškách, káve, či vo-
ňavom čaji. Máme obrovskú radosť, keď sa takýmto 
spôsobom stretávame v peknom prostredí s príjem-
nými ľuďmi pri speve, hudbe, vtipoch s obdarúvaný-
mi darčekmi na spoločnom posedení.

✔︎ Pripomenuli sme MDŽ.
✔︎ V kultúrnej oblasti sme navštívili divadelné predsta-

venia: Mastný hrniec, Náš pán ujo, Čo sa sníva trpaslí-
kovi, Radošínske naivné divadlo a hudobné vystúpe-
nie skupiny DUO JAMAHA.

✔︎ Veľkým duchovným zážitkom bola púť na horu But-
kov.

✔︎ Za krásami a históriou Slovenska sme sa vybrali auto-
busovým zájazdom do B. Štiavnice.

✔︎ Niektorí naši členovia zdolávali výstup na Hrebienok 
a prezeraním krás Ľadového domu vo Východných 
Tatrách.

✔︎ S úctou sme oslávili Deň matiek a Deň otcov.
✔︎ Zúčastnili sme sa stretnutia seniorov dolných Kysúc 

v Dolnom Vadičove.
✔︎ Do okresných športových hier sa zapojilo 14 našich 

členov a získali sme 9 medailí.
✔︎ Do krajských športových hier bolo vybraných 5 na-

šich členov, z ktorých sme si odniesli 3 zlaté medaily 
vďaka J. Luprichovi a 1 striebornú medailu získal P. 
Kultán v stolnom tenise.

✔︎ Veľmi sa nám darí spolupráca so spojenou ZŠ s MŠ 
Radoľa, ktorá nám obohacuje naše sedenia prekrás-
nym kultúrnym programom.

✔︎ Pozornosť sme venovali i my im, keď sme pre MŠ 
darovali pri príležitosti MDD detské stany a sladkosti. 
Pani Varošová v mesiaci október čítala deťom roz-
právky pred spaním ako babička. Taktiež v predvia-
nočnom období sa zúčastnila s deťmi besedy o sta-
rých vianočných zvykoch a pohostila ich koláčikmi. 
Taktiež sme sa zúčastnili a zapojili do vianočných 
trhoch spojených s predajom. Okrem ručne zhotove-
ných dekorácií od pani B. Belancovej ponúkali a pre-
dávali sa slané a sladké dobroty, kde sa finančný vý-
ťažok rozdelil do MŠ a ZŠ. Krásnym obohatením tejto 
akcie bolo vystúpenie našich členiek spevom spolu s 
doprovodom harmoniky.

✔︎ Vadičovských folklórnych slávností sa zúčastnilo 5 na-
šich členov.

✔︎ Taktiež sme nechýbali na veľkonočnej, či vianočnej 
výstave ručných prác v Dolnom Vadičove. 

✔︎ Dňa 8. augusta dobilo srdiečko našej bývalej členke 
a učiteľke ZŠ v Radoli Danke Ľudvíkovej. S kyticou 
kvetou sa bolo v Považskej Bystrici rozlúčiť 6 našich 
členov.

✔︎ Veľkou udalosťou v našej organizácií boli hody dňa 
05.07., kedy sme sa zapojili do pečenia koláčov a spe-
vom piesní s harmonikou pred kostolom. Taktiež sme 
uskutočnili hodové posedenie pri guľáši s prinese-
ním rôznych dobrôt a špecialít. Takéto stretnutia nám 
dodávajú možnosť a prehlbujú vzťah vzájomného 
poznávania. Je to recept ako si spríjemniť život a ná-
sjsť si priateľov s rovnakými záujmami.

✔︎ Vieme si oddýchnuť i pri opekaní, kde všetci naši čle-
novia sú oblečení v tričkách s logom JDS z Radole, 
ktoré nám zakúpil pán starosta obce A. Tkáčik.

✔︎ Zúčastnili sme sa v Jasenskej doline Dní poľnohos-
podárstva Turca, kde nám bolo poskytnuté bohaté 
občerstvenie. Ponúkali i predávali sme rôzne dobro-
ty, ktoré pripravili naše členky, ako i výstavku bohatej 
úrody Kysúc.

✔︎ Takisto nezabudnuteľný bol i zemiakový festival 
v Žabokrekoch, kde sme sa prezentovali domácimi 
pekárskymi výrobkami a špecialitami. Veľmi úspešný 

Ako sa darilo seniorom 
ZO JDS v Radoli za rok 2020



bol i humorný program p. Varošovej. Prítomným sme 
spestrili program i spevom Kysuckých piesní.

✔︎ Pozornosť sme venovali počas celého roka aj jubi-
lantom (14), ktorých sme obdarovali uháčkovanou 
medailou i kvetinou. Taktiež si spríjemníme okrúhle 
narodeniny o gratuláciu v dedinskom rozhlase.

✔︎ Venovali sme sa návšteve i dlhodobo chorých členov.
✔︎ Bokom nezaostávali ani pohybové aktivity pod vede-

ním p. C. Svrčkovej.
✔︎ Úprave verejných priestorov venovali naše členky 

zvýšenú pozornosť kvetinovej výzdobe pred kosto-
lom a na cintoríne.

✔︎ V Bratislave na opere Carmen sa zúčastnilo 5 našich 
členov.

✔︎ Využívame možnosť kúpania sa na Oraviciach spoje-
ných s nákupmi v Jablunke pod vedením p. Tarábko-
vej z KNM- celkovo 32 členov.

✔︎ V Užhorode 3-dňovom výlete bolo 6 členov.
✔︎ Využili sme možnosť kúpeľno-rehabilitačných poby-

tov so štátnou účelovou dotáciou. Zúčastnilo sa 6 
členov- Lúčky, Piešťany a Číž.

✔︎ Pobytov v Nimnici a Turčianskych Tepliciach sa zú-
častnilo 21 členov.

✔︎ Na pohybovo-relaxačných pobytoch v Piešťanoch 
bolo 10 členov.

✔︎ Pripomenuli sme si i mesiac Úcty k starším s oslavou 
jubilantov.

✔︎ Poslednou akciou roka bolo Mikulášske posedenie 
s tombolou.

Je potrebné vysloviť veľké ďakujem p. starostovi A. Tká-
čikovi obce a jeho pracovníčkam ako i poslancom OÚ 
v Radoli, za finančnú podporu, príspevky do tomboly, 
k občerstveniam a pomoc pri organizovaní našich akcií.
Veľké ďakujem patrí i p. D. Mičianovi, poslancovi VÚC, za 
poskytovanie priestorov na naše stretnutia a pomoc pri 
občerstvení.

Veľkou oporou je nám ipredsed. OO JDS v KNM p. Mgr. 
B. Mináriková.
Je nám šťastím, že máme medzi sebou i šikovných ľudí, 
vďaka ktorým sa nám darí. Okrem výboru ZO spomeniem 
p. Mgr. A. Prievozníková ako sprievodkyňu pri zájazdoch 
a p. J. Lupricha ako DJ (diskdžokej), p. M.Koptáka – muzi-
kant so speváčkami, p. M.Macúša a E. Svrčka a J. Svrčka 
ako mužov pri guľáši.

Ďakujem vám všetkým a verím, že dobrá spolupráca 
bude i naďalej pokračovať. V životnom období, ktoré má 
prinášať radosť, vám želám pevné zdravie, lásku a pocit, 
že ste stále dôležití a potrební.

Členovia výboru ZO JDS v Radoli:
predsedníčka p. Antónia Dolinová
podpredsedníčka p. Elena Varošová
tajomníčka p. Mgr. Margita Andelová
pokladníčka p. Irena Vlčková
kultúrna referentka Cecília Svrčková
revízna komisia pred. Terézia Svrčková
členky: Mária Svrčková, Božena Polková

Spracovala preds. ZO JDS v Radoli p. Antónia 
Dolinová

Koncom októbra sa 
aktívne členky základnej 
organizácie JDS v Radoli 
rozhodli pomôcť pripraviť 
cintorín na sviatok Všet-
kých svätých a zorganizo-
vali brigádu. 

Brigáda  
na cintoríne



Stolnotenisový klub Radoľa 
mal v roku 2020 v dlhodobých 
súťažiach 4 družstvá mužov. 
V celokrajských súťažiach hrali 
A a B družstvo mužov a to 3. a 4. 
ligu.

V oblastných súťažiach mal klub 
2 družstvá mužov. C-družstvo hralo 
v 5. lige a D-družstvo v 7. lige.
Súťažný ročník 2019/2020 bol na jar 
2020 dve kolá pred ukončením sú-
ťaží prerušený a neskôr predčasne 
ukončený pre epidémiu koronaví-
rusom. V takto skrátenom ročníku 
A družstvo skončilo v 3. lige na 11. 
mieste a zachránilo sa v súťaži. B 
družstvo skončilo v 4. lige na veľmi 

peknom 2. mieste, keď dlhodobo 
bojovalo o 1. miesto. V oblastných 
súťažiach C družstvo skončilo na 
6. mieste v 5. lige a D družstvo v 7. 
lige skončilo na 3. mieste. Vďaka 
odstúpeniu zo súťaže družstva 
Starej Bystrice B zo 6. ligy hrá naše 
D družstvo v ročníku 2020/2021 
v 6. lige.
V letnom období to vyzeralo, že 
súťažný ročník 2020/2021 sa bez 
problémov rozbehne, ale už po 
dvoch kolách bol prerušený kvôli 
epidémii a s jeho pokračovaním to 
vyzerá zle. V októbri boli prerušené 
súťaže, obmedzené tréningy.
Rok 2020 bol pre stolný tenis z toh-
to dôvodu veľmi ťažký. Prvý polrok 

2020 bol celkom dobrý a dosiah-
nuté výsledky primerané našim 
možnostiam a tradíciám.
O dobré výsledky sa zaslúžili hráči: 
Škulec Radoslav, Ing. Vítkovský Ján, 
Ing. Fojtík Miroslav, Ing. Staník Mi-
roslav, Javorík Peter, Ovečka Peter, 
Ovečka Slavomír, Jantulík Radovan, 
Mindek Rastislav, Varoš Patrik, 
Svrček Emil, Ing. Rapán Ľubomír, 
Ing. Šustek Alojz, Majcher Radoslav, 
Andel Pavol, Belák Stanislav a Mgr. 
Kubík Rudolf.
V jeseni odišiel na 1 rok Ing. Fojtík 
Miroslav do KNM a prišli k nám Pa-
laštyová Nikola a Ing. Behúň Peter.
Koronavírus nám znemožnil uspo-
riadať turnaj o pohár starostu obce 
za účasti registrovaných a neregis-
trovaných hráčov, mužov a žien.
Len čo nám to epidemiologická 
situácia dovolí, tento turnaj uspo-
riadame čo v najkratšom čase.

Ing. Alojz Šustek
predseda STK Radoľa

Stolnotenisový 
klub Radoľa



Vretenice bilancujú rok 2020
Napriek ťažkému,  kolektívnemu halovému športu ne-
prajúcemu obdobiu, florbalové Vretenice zaznamenali 
niekoľko dôležitých míľnikov.

Dievčenský florbalový oddiel ŠK Radoľa - Vretenice 
sa stal oficiálne súčasťou Slovenského zväzu flor-
balu. Podarilo sa vytvoriť a stabilizovať florbalovú 
prípravku, ktorú navštevovalo 20 dievčat vo veku 
od päť do desať rokov. Staršie dievčatá využívali 
spoluprácu s  tradičným florbalovým klubom ŠK 98 
Pruské, kde dostávali významný priestor vo všet-
kých vekových kategóriách (mladšie žiačky, staršie 
žiačky a dorastenky).

V neúplnej sezóne 2019/2020 si mladšie žiačky určite 
budú pamätať druhé miesto v rámci majstrovstiev Slo-
venska -Západ (Vanesa Darmová, Michaela Virdzeková, 
Nikola Muziková a Magdaléna Jarošová).

V kategórii dorasteniek – majstrovstvá Slovenska – zá-
pad získali tretie miesto naše hráčky Erika Hromádko-
vá, Vanessa Javoríková, Sofia Tkáčiková, Timea Tkáčiko-
vá, Slávka Zahradníková a Ivana Kocúrová.

Koncom prázdnin prišiel azda najväčší úspech, keď sa 
v Trenčíne konala kvalifikácia do vznikajúcej najvyššej 
celoslovenskej  súťaže žiačok – SUPERLIGY U15. Spome-
dzi dvanástich prihlásených družstiev sme napokon os-
tali tesne pred bránami finále. Postup do ligy z tretieho 
miesta v rámci celého Slovenska sa však určite počíta. 
O presvedčivý herný prejav a skvelý výsledok sa zaslúžili 
brankárka Ivana Kocúrová a hráčky Erika Hromádková, 
Michaela Virdzeková, Nikola Muziková, Timea Tkáčiková 
a Vanesa Darmová.

Vo februári sa ukutočnil prvý ročník Florbalového 
turnaja starších žiačok o pohár starostu obce Radoľa, 

dievčatá vyronili 
nejednu slzičku, 
lebo i keď herne 
určite  mali na ví-
ťazstvo v turnaji, 
horšie skóre zo 
vzájomných zápa-
sov prvých troch 
družstiev ich posu-
nulo na bronzovú 
priečku. Bola to 
však pre ne veľmi 

cenná skúsenosť, ktorá ich naučila, že záleží na každom 
góle a vždy treba hrať tak, ako keby bol na ukazovateli 
skóre stav 0:0.

Na výchove hráčok sa podieľali tréneri Miroslav Ko-
cúr a Ing. Anton Tkáčik, ktorým príležitostne pomá-
hali Miloš Darmo, Juraj Virdzek a Zdenko Šidlo.  

Cieľom florbalového oddielu Vretenice je ihneď ako to 
bude zo zdravotného hľadiska bezpečné začať s trénin-
govým procesom trebárs aj vonku, aj naďalej podneco-
vať v dievčatách vzťah k pravidelnému pohybu, naučiť 
ich, že pravidelným tréningom sa dokážu zlepšovať 
a keď si budú navzájom pomáhať, tak môžu prísť aj spo-
ločné úspechy.

Ďakujeme obci Radoľa za vytvorené podmienky, 
všetkým rodičom a priaznivcom florbalu za povzbu-
dzovanie, materiálnu a  finančnú pomoc a  dopravu 
na zápasy. Tešíme sa na čo najskoršie stretnutia 
v našej radoľskej športovej hale a počas výjazdov na 
majstrovské zápasy.

ŠK Radoľa -Vretenice.



Dlhoročná, skúsená kostra  tímu 
bol doplnená o nových hráčov 
Patrika Liska a mladých odchovan-
cov ŠK Radoľa Mareka Pastoreka, 
Martina Varoša. Samozrejme podľa 
možností strategicky zapájame aj 
hráčov dorastu - brankára Denisa 
Baliara a hráčov Maxima Tichého, 
Martina Mindeka, Patrika Šusteka. 
Po niekoľkoročnom absentova-
ní kvalitného brankára sa nám 
podarilo tento problém v aktu-
álnej sezóne vyriešiť angažova-

ním skúseného gólmana Milana 
Poništa, ktorý nám taktiež pomáha 
aj s výchovou mladých nádejných 
brankárov. Pod taktovkou nového 
trénera Róberta Padycha ukazuje 
tím kvalitatívny progres. Ambíciou 
je hrať útočný a dynamický futbal. 
O zlepšenom hernom prejave tímu 
hovoria aj početné návštevy fanú-
šikov. Pravidelne sa  ich účastní cez 
250 divákov. Mrzia nás dva smolné 
zápasy s Rudinskou a Ochodnicou, 
ktoré Radoľu stáli popredné priečky 

tabuľky. Herne sme v nich mali na 
víťazstvo. Čo nás veľmi teší  je, že 
diváci dokážu potleskom odmeniť 
hráčov za bojovnosť a nasadenie 
aj pri nepriaznivom vývoji zápasu. 
5 bodová strata na lídra tabuľky 
so zápasom k dobru nás stále drží 
v hre o najvyššie priečky 6. ligy. 
Vynútené ,,Covid,, prerušenia súťaží 
spôsobujú nemalé problémy všet-
kým klubom. Výpadok pravidel-
ných tréningov trénerom aj hráčom 
narušilo ich dlhodobú koncepčnú 

ŠK Radoľa

 Výsledky muži ŠK Radoľa – VI. Liga Quicksport
Kolo Termín Domáci Hostia výsledok

1K 02.08.2020 ŠK Radoľa TJ Olešná 3 : 1

2K 09.08.2020 TJ Spartak Radôstka ŠK Radoľa 7 : 0

3K 16.08.2020 ŠK Radoľa TJ Slovan Rudinská 0 : 0

5K 30.08.2020 ŠK Radoľa TJ Kysučan Korňa 1 : 0

6K 06.09.2020 FK VADIČOV (A) ŠK Radoľa 1 : 2

7K 13.09.2020 ŠK Radoľa TJ Kysučan Ochodnica (A) 1 : 2

8K 20.09.2020 TJ Slovan Podvysoká ŠK Radoľa 0 : 3

9K 27.09.2020 ŠK Radoľa TJ Snaha Zborov nad Bystricou 2 : 2

11K 11.10.2020 Športový klub Nesluša ŠK Radoľa 2 : 0

Pohľad na účinkovanie v jesennej časti súťaže ,,A,, 
tímu ŠK Radoľa sa nám hodnotí rozpačito. Kvalita 
a skladba kádra aký momentálne pôsobí na trávni-
ku ŠK Radoľa má určite predpoklad bojovať o popred-
né umiestnenia tabuľky, nie len o  aktuálne 6 miesto.
Káder „A“mužstva 
Brankári: Milan Poništ, Denis Baliar
Obrancovia : Peter Vnuk, Rostislav Dembický, Tomáš 
Šuták, Marek Pastorek, Erik Gašinec, Peter Lisko, 
Marián Valík, Marián Marčan, Patrik Šustek, Martin 
Mindek
Záložníci: Irenej Vnuk, Štefan Vnuk, Maroš Mičiak, 
Martin Varoš, Tomáš Kuriak, Jozef Červenec
Útočníci: Jozef Poláček, Patrik Lisko, Lukáš Brodňan, 
Matej Maček, Maxim Tichý, Vladimír Radolský

Futbalový 
oddiel



Výsledky dorast ŠK Radoľa – V liga U19 skupina A
Kolo Termín Domáci Hostia výsledok

4K 23.08.2020 ŠK Radoľa ŠK Štiavnik 7 : 0

5K 29.08.2020 ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka ŠK Radoľa 1 : 3

1K 01.09.2020 ŠK Radoľa FK Strečno (A) 4 : 0

6K 06.09.2020 ŠK Radoľa TJ Višňové (A) 4 : 1

7K 12.09.2020 Družstevník Rašov ŠK Radoľa 0 : 2

2K 15.09.2020 OŠK Kamenná Poruba ŠK Radoľa 1 : 4

8K 20.09.2020 ŠK Radoľa ŠK Javorník Makov 3 : 1

3K 22.09.2020 ŠK Radoľa OŠK Baník Stráňavy (A) 1 : 2

10K 04.10.2020 OŠK Nededza ŠK Radoľa 2 : 2

11K 10.10.2020 ŠK Belá (A) ŠK Radoľa 0 : 2

Dorast ŠK Radoľa – jeseň 2020

prácu. Negatívne sa to prejaví vo výkonnosti 
a aj celkovom fungovaní tímov. Dúfame, že 
sa všetko rýchlo vráti do bežných koľají, aby 
sme sa opäť všetci stretávali na ihriskách. Radi 
by sme už vo februári 2021 začali s poctivou 
zimnou prípravou, aby sme na jar v súťažnom 
ročníku zopakovali hrať oku lahodiaci, moder-
ný a rýchly futbal. Na záver chceme všetkým 
hráčom, funkcionárom a fanúšikom veľmi 
pekne poďakovať za podporu a nadšenie pre 
futbal . Nesmierne si to vážime.

 Ján Šustek,
Manažér FO ŠK Radoľa



História sčítania 
obyvateľstva
Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravde-
podobne už v stredoveku. Oprávnene ho teda možno 
považovať za najstarší druh štatistiky. Postupne ako 
sa vyvíjala spoločnosť, menil sa cieľ, účel, rozsah a 
metódy zisťovania údajov a spracovania výsledkov. 
Cenzy však zostali nenahraditeľným zdrojom údajov 
o obyvateľstve a jeho vývoji v danom čase na danom 
území.

m V roku 1784 sa začali v Uhorsku súpisy (väčšinou 
obyvateľov), ktoré sa opakovali v dvojročných 
obdobiach.

m Sčítanie ľudu v roku 1857 sa po prvý raz uskutoč-
nilo k jednému dátumu – k 31. októbru 1857 – a 
poverenie na jeho vykonanie dostali už len poli-
tické úrady. Toto sčítanie sa považuje za začiatok 
prechodu od feudálnych súpisov k moderným 
sčítaniam ľudu. 

m Prvé moderné sčítanie ľudu bolo v roku 1869. 
Otvára sa ním nové obdobie populačných cenzov 
na našom území. Zákon o sčítaní ľudu z 29. marca 
1869 stanovil, že po roku 1869 sa bude cenzus 
vykonávať v desaťročných intervaloch vždy k 31. 
decembru v rokoch končiacich sa nulou, t. j. v roku 
1880, 1890, 1900 a 1910. Od roku 1869 sa sčítania 
ľudu uskutočňovali podľa zásad, ktoré stanovili 
medzinárodné štatistické kongresy. 

m Prvé československé sčítanie ľudu a bytov sa spája 
s dátumom 15. február 1921.. Toto i nasledujúce 
sčítanie v roku 1930 napriek použitým novým 
metódam bolo však v podstate pokračovaním 
rakúskych sčítaní. 

m Sčítanie ľudu v roku 1940 sa vykonalo len na území 
Slovenskej republiky 1939 – 1945. Cenzu predchá-
dzalo mimoriadne krajinské sčítanie ľudu v roku 
1938. Oficiálnym zámerom bolo zistiť „národnostný 
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prognózovaní 
jednotlivých oblastí 
spoločenského života

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním 

obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia  

na webovej stránke:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie 

umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša 

nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 

štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich 

bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom 

rozsahu získať. 

posilnenie dopravnej siete

budovanie ciest a záchytných parkovísk

rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby

zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení

budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk

WWW.SCITANIE.SK

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA
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na plánovanie novej 
infraštruktúry

1

Rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti  
Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po desiatich 
rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov.   
V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je 
výnimočné – výlučne elektronické sčítanie  
 a prvé integrované sčítanie. 

Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich 

administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými 

od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude 

prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale 

vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami 

(napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu

asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené

kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže

stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť

mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa

v prípade, že o takúto službu požiada. Obyvatelia

v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb,

zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti)

budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení.

Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky 

spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov.

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude 

zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. 

Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň   

aj jednou zo základných podmienok elektronického 

sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené 

pred únikom, zneužitím alebo krádežou. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára 

uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih 

sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou 

povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.   

Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má  

 v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo   

tolerovaný pobyt. 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby  

na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo  

mobilu s pripojením na internet. 

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke  

www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú 

aplikáciu. 

Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob  

na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia  

privátnej zóny obyvateľa. 

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

Elektronické a integrované sčítanie prináša 
mnohé výhody, akými napríklad sú:

presnejšie
a kvalitnejšie údaje

šetrenie životného 
prostredia

rýchlosť
sčítania

bezpečnosť

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ
SČÍTANIA OBYVATEĽOV?

BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA

SČÍTANIE RÝCHLO
A JEDNODUCHO



kataster“ na Slovensku. Politikum sčítania ľudu v 
roku 1940 sa prejavilo už v zákone, ktorý osobit-
ne vyčleňoval Židov a Cigánov (Rómov). Židia sa 
mohli hlásiť len k židovskej národnosti a Rómovia 
len k cigánskej. Prvé súhrnné a konečné dáta z 
cenzu 1940 sa publikovali až v rokoch 1946 a 1947, 
a to údaje za okresy o národnosti, náboženstve 
a ekonomickej aktivite obyvateľov a sumárny 
celoslovenský údaj o vekovej štruktúre populácie 
Slovenska. 

m Dopyt po štatistických údajoch spôsobený veľkými 
povojnovými zmenami v počte a štruktúre oby-
vateľstva podnietil vykonanie stručných súpisov 
obyvateľstva ešte pred plánovaným sčítaním ľudu 
v roku 1950. Na Slovensku sa uskutočnil iba súpis 
obyvateľstva, a to k 4. októbru 1946. 

m Sčítanie ľudu, ktoré sa uskutočnilo k 1. marcu 1950, 
bolo aj sčítaním domov a bytov na území štátu. 
Spolu s ním sa uskutočnil aj súpis priemyselných a 
živnostenských podnikov a súpis poľnohospodár-
skych podnikov. 

m Sčítanie ľudu v roku 1961 (uskutočnilo sa k 1. 
marcu) možno považovať za začiatok novej etapy 
československých populačných cenzov. Do histórie 
vstúpilo ako prvé integrované sčítanie obyvateľov, 
domácností, bytov a domov. 

m Od roku 1970 sa so sčítaním spájajú dvojpercentné 
výberové zisťovania v domácnostiach (mikrocenzy) 
zamerané na sledovanie rozdielov v príjmoch 
rôznych skupín obyvateľstva a ďalšie oblasti 
vypovedajúce o životnej úrovni domácností. 
Údaje zo sčítaní v rokoch 1970 a 1980 boli široko 
publikované. 

m Sčítanie ľudu, domov a bytov v roku 1991 bolo 
posledným československým sčítaním. Pri jeho rea-
lizácii, spracovaní údajov a publikovaní výsledkov 
sa použila moderná výpočtová technika. Do cenzu 
bola opäť zaradená otázka o náboženskom vyzna-
ní obyvateľov. 

m Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 
vychádzalo z metodických odporúčaní Organizácie 
Spojených národov a Európskej únie. Rozhodu-
júcim okamihom sčítania bol 26. máj 2001. Údaje 
aktuálne k tomuto dátumu sa zisťovali metódou 
samosčítania, t. j. do sčítacích formulárov ich zapi-
sovali sami obyvatelia. 

m Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa 
vykonalo na území Slovenskej republiky k 21. máju. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
763/2008 zaviazalo všetky členské štáty Európskej 
únie uskutočniť sčítanie v tom istom roku podľa 
rovnakých, resp. porovnateľných definícií.
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Manželstvo 
uzatvorili

Pavol Kocúr a Bohuslava Kubalová

Peter Svrček a Kristína Smiešková

Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

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

medzi 11.00–12.00

Navždy nás opustili
Ivan Kováčik

Margita Macúšová
Miroslav Ščamba

Justin Kocúr
Angelika Ščambová

Odpočívajte v pokoji!

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

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

Kontakty

Narodenie detí

Vincent Baľák
Jakub Perinay

Katarína Zoe Maršalová

Najmenších spoluobčanov  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme veľa zdravia  
a úspechov pri výchove!

Spoločenská kronika
Kultúrne a spoločenské podujatia
Sú z dôvodu platnosti opatrení proti šíreniu in-
fekcie novým koronavírusom COVID-19 zrušené.

Šport a športoviská
Pri organizovaní športových podujatí a otváraní 
športovísk sa obec Radoľa riadi nariadeniami a od-
porúčaniam Vlády Slovenskej republiky a Úradu 
hlavného hygienika SR, ktoré vychádzajú z vývoja 
pandemickej situácie na území Slovenskej republiky.

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blíz-
kej osoby? 
Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš 
asistent rád pomôže.

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blíz-
kej osoby?
Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Pr
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