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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Milí spoluobčania, od začiatku roka 2009 v zimnom období 

sme sa venovali skôr papierovo – úradníckym prácam. Ukon-
čili sme inventarizáciu obecného majetku, pripravili a schvá-
lili sme záverečný účet obce, spracovali daňové priznanie za 
rok 2008 a predložili na daňový úrad. Spracovali a pripravili 
sme všetky podklady pre prípravu projektov, stavebné povo-
lenia, verejné obstarávania a výberové konania pre plánova-
né akcie na tento rok. V zmysle platných zákonov a VZN sme 
pripravili a rozoslali všetky výzvy, výmery a ďalšie úradné ná-
ležitosti. Pripravili a zabezpečili sme zdarný priebeh dvojko-
lových prezidentských volieb. Zúčastňovali sme sa školení k 
jednotlivým novým zákonom a novým požiadavkám štátnych 
úradov. Štát sa v poslednom období zbavuje kompetencií a 
presúva ich na obce a mestá, medzi tie posledné patria /so-
ciálne služby, školstvo, požiarna ochrana, civilná ochrana, ži-
votné prostredie, vysporiadavanie majetku zo štátu na obce a 
mestá, zmena stavebného zákona a atď./ bez finančného kry-
tia, to znamená, že sa to má uhradiť z rozpočtu obce, čo tiež 
bude mať dopad na náš tohtoročný rozpočet a budúce roky 
ani nehovoriac. Nielen nám, ale aj ostatným starostom to robí 
dosť veľké problémy, pretože každé ministerstvo, a je ich dosť, 
niečo posunie na obce, ale na obci to má obsiahnuť zopár za-
mestnancov, podľa toho, ako si môžu, alebo nemôžu dovoliť 
mať počty zamestnancov jednotlivé obce. Mestá sú v inom 
položení skôr sa vedia s tým vysporiadať, pretože majú vy-
tvorené tomu zodpovedajúce referáty, oddelenia, viceprimá-
torov, sekretariáty, asistentov a podstatne iný väčší rozpočet, 
pretože koncentrácia obyvateľstva v mestách je väčšia. 

V poslednom čase sa udiali mnohé veci, ktoré mali priamy 
vplyv na náš ďalší vývoj. Medzi najvýznamnejšie udalosti, kto-
ré zasiahli a ovplyvnia ďalší vývoj sú celosvetová hospodár-
sko-finančná kríza, prijatie eura na prelome rokov, ktoré majú 
priamy dopad na náš štát, ovplyvnili celosvetovú ekonomickú 
klímu. Aj keď sa tušilo ba aj vedelo, že je zle, ale nikto si nepri-
púšťal, že to zasiahne náš štát, našu obec a nás samotných. 

V dôsledku krízy na Slovensku bolo podpísané memoran-
dum medzi vládou SR a ZMOS, na základe ktorého budú krá-
tené financie pre mestá a obce. Presne nevieme, ale odha-
duje sa okolo 8 %, preto opatrne pristupujeme a šetríme na 
každom kroku, aby sme už akcie, ktoré máme rozbehnuté a 
zmluvne potvrdené vedeli prefinancovať. Robíme opatrenia na 
zníženie výdavkov. V mesiaci februári sme riešili zníženie ná-
kladov na odvoz odpadu so súčasným zmluvným partnerom a 
dali sme si vypracovať kalkuláciu aj od ďalších firiem, ktoré sa 
zaoberajú odvozom TKO.

Dokúpili sme novšie a citlivejšie senzory na obecné osvet-
lenie, aby svetlá sa rozsvecovali pri nižšej viditeľnosti. Chce-
me dokončiť výmenu obecných svietidiel tak, aby boli všade 
úsporné svietidlá s max. príkonom 70 W na každé svietidlo. 

Rozpočet obce sme robili s najlepším vedomím a svedo-
mím pre rozvoj našej obce tak, aby sme získali čo najviac fi-
nancií z európskych fondov. Opakujem sa na tomto mieste 
už viackrát, ale tých možnosti už nebude veľa, získavať finan-
cie z európskych fondov. Niektoré veci, ktoré sa často opaku-
jú v požiadavkách občanov, ako je asfaltovanie ciest, oprava 

autobusových zástaviek, osadzovanie lavičiek po dedine, sa 
odsúvajú na neskoršiu dobu a teraz robíme všetko, aby sme 
získali financie tam, kde je to najnevyhnutnejšie a tam, kde fi-
nancie vieme získať. Možno sa niektorí pýtate, prečo to spo-
mínam, ale sa stáva u jednotlivcov, že náš občan sa postaví 
pred svoj dom a rieši zo svojho pohľadu, čo by mala obec uro-
biť v najbližšom okruhu jeho bývania, aby jemu jedinému bolo 
dobre, bez ohľadu na druhých, na majetok obce, na finančné 
možnosti obce a na zákony štátu a zákony obce, podľa kto-
rých je potrebné sa riadiť. Tento rok by sme chceli zrekonštru-
ovať školu, postaviť požiarnu zbrojnicu, vybudovať multifunkč-
né ihrisko pri škole, vybudovať kanalizáciu v Bachledovej 
doline, zaviesť vodu na Antošovskom vrchu, Blaščackej doli-
ne a Bachledovej doline a to sú tie veci, ktorým sú podrobené 
financie z obecného rozpočtu na tento rok, okrem zabezpeče-
nia riadneho chodu obce. Budúci rok po skončení týchto spo-
menutých akcií budeme riešiť cesty, zastávky, údržbu obecné-
ho majetku a ďalšie potrebné veci, ktoré nám život donesie. 

Mesiac apríl je mesiacom čistoty našej obce, preto po zmiz-
nutí snehu sa musíme pustiť do jarného upratovania. Chcem 
Vás požiadať v prvom rade o vyčistenie priekop a priestran-
stiev okolo ciest, pred a za svojimi obydliami. Obec zabezpe-
čí v tomto období opravu výtlkov na cestách, vyčistenie prístu-
pových ciest a chodníkov na cintoríne, všetkých priestranstiev 
okolo obecných budov a zastáviek autobusov. V posledných 
dvoch rokoch sme urobili kus dobrej práce v zabezpečení 
čistoty našej obce, preto aj tento rok musíme pokračovať v tej-
to aktivite. Našu obec navštevuje veľa turistov počas svojich 
dovoleniek a tiež množstvo ľudí každý štvrtok a sobotu pre-
chádza našou obcou do Poľska za nákupmi a podľa čistoty 
obce nás aj hodnotia. Z rokovania s p. Klimekom je výsledok 
taký, že Ministerstvo pôdohospodárstva podmieňovalo kose-
nie lúk a pasienkov aj chovom dobytka na týchto pozemkoch, 
čo dosť zásadne by zasiahlo do ďalšieho kosenia, ostáva ko-
senie podľa pôvodných zvyklostí a zmluvných podmienok. 

Na stavebnom úrade často začalo dochádzať k problémom 
z hľadiska požiadaviek o výstavbu takých objektov a na ta-
kých miestach, ktoré nie sú schválené v územnom pláne ob-
ce. Obec pri vydaní povolení na výstavbu sa musí riadiť regu-
latívami a UPD Obce Ždiar. Celý územný plán obce, jednotlivé 
časti obce v územnom pláne je potrebné riešiť komplexne do 
budúcna. Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnu-
tí 28.01.2009 pozastavilo čiastkové zmeny územného plánu 
obce a od apríla 2009 sa začne s novou úpravou územného 
plánu a regulatív tak, aby sa riešili ďalšie stavebné požiadavky 
všetkých občanov v náväznosti na prístupové cesty, kapacitu 
ČOV, kanalizáciu, rozvody elektriky, rozvody vody a rozvody 
plynu. Po prípravných prácach a konzultáciách so zhotovite-
ľom územného plánu Vám oznámime prostredníctvom obec-
ného rozhlasu a internetu, odkedy budete môcť si uplatnovať 
Vaše nové požiadavky alebo zmeny do nového územného plá-
nu. Tam, kde je určený stavebný pozemok, kde nie je potreb-
ná čiastková zmena, sa stavať môže v zmysle doteraz platnej 
UPD obce.

V zdravotnom stredisku sme prenajali byt na dobu určitú 



t.j. na dva roky na dobu postavenia rodinného domu Igorovi 
Budzákovi. Aj takýmto spôsobom chceme mladým ľuďom po-
môcť riešiť stabilizáciu v našej obci. V polovici minulého roka 
sme začali s opravami a rekonštrukciami jednotlivých tech-
nologických častí na ČOV, pretože sme nevedeli zabezpečiť 
požadovaný chod ČOV a niektoré časti už neboli funkčné. Po 
rekonštrukčných prácach sa nám podarilo stabilizovať techno-
logický proces čistenia. Celá táto opravárensko–rekonštrukč-
ná činnosť nás stála 12.613 €/ 380 tis.Sk naviac nad bežné 
prevádzkové náklady. Spomínam to preto, lebo do dnešného 
dňa po trojitých urgenciách niektorých našich spoluobčanov 
o uzavretie zmluvy s Podtatranskou vodárenskou spoločnos-
ťou o platení stočného za využívanie kanalizácie sme neúspeš-
ní, a preto bude musieť PVPS pristúpiť k represáliám voči tým, 
čo si neplnia svoje povinnosti. Na rok 2009 bol zvýšený popla-
tok za odvoz jednej popolnice zo 14,93 €/ 450 Sk na 18,50 €/ 
557 Sk. Bohužiaľ, zvyšovanie postihlo aj dôchodcov. Pri kon-
coročnej rekapitulácií zberu a odvozu TKO bol výber polat-
kov za TKO 24.895,54 €/ 750 tis.Sk a náklady boli 29.874,53 
€/ 900 tis.Sk. Príčinou tohto stavu bolo, že sa zvýšili náklady 
na odvoz separovaného zberu o 120 %, ďalšou príčinou boli 
veľkoobjemové kontajnery a tou poslednou, ktorá malá vplyv 
na zväčšenie nákladov bolo, že nám Mestsky podnik Spišská 

Belá zvýšil začiatkom minulého roka úložné za smeti o 4,98 
€/ 150 Sk/t. Dosť sľubne to vyzeralo v nákladovej časti zimnej 
údržby do konca decembra, ale od začiatku roka 2009 nám 
počasie robilo starosti. Časté sneženie malo vplyv na spotre-
bu posypového materiálu, ktorého sme spotrebovali viac ako 
120 t a museli sme dokúpiť 30 t posypového materiálu už v sa-
mom závere zimy, počas kalamity v marci. Boli nedostatky pri 
zabezpečovaní zimnej údržby, o ktorých vieme, o ktorých ste 
nás informovali. Na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľ-
stva sa budeme nimi zaoberať, vyhodnotíme ich a vyvarujeme 
sa nedostatkom pre budúce zimné obdobie. Vážení spoluob-
čania, postupne k nám prichádza ťažká doba, budeme musieť 
čeliť rôznym ťažkostiam a nástrahám tejto doby, ako v rodine 
tak aj v obci. Chcem Vás požiadať, aby sme sa vzájomne reš-
pektovali a v každodennom živote sme sa navzájom nezaťažo-
vali nepodstatnými vecami. Vytvoríme tým pokojnú atmosféru 
v rodine a vo svojom blízkom okolí. Svojou toleranciou všetci 
pripejeme k zabezpečovaniu náročných úloh, ktoré nás čaka-
jú v súvislosti s rozvojom našej obce.

 
Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 

2. Ekonomika obce 

Priebežné plnenie rozpočtu za obec za 1-3/2009 

Príjmy obce /dotácie na prenes. kom./ 219 618,-€ / 6 616 tis. Sk 
Výdaje obce 81 945,-€ / 2 469 tis. Sk 

Príjmy ZŠ s MŠ za 1 -3/2009 1 800,-€ / 54 tis. Sk 
Výdaje ZŠ s MŠ 61 844,- € / 1 863 tis. Sk

Zostatky na účtoch obce k 31. 3. 2008: 
bežné účty 56 864,- € /1 713 tis. Sk 
účet rez. fondu 4 176,-€ / 126 tis. Sk 

• Obec priebežne plní rozpočet obce v príjmovej ako aj vo vý-
davkovej časti. 
• Občania, ktorí si nesplnili povinnosť a nezaplatili daň - miest-
ny poplatok za odvoz TKO za rok 2009, ktorý bol splatný do 31. 
marca 2009, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr. 
• Upozorňujeme občanov, že po ukončení I. Q 2009 je povinnosť 
odviesť daň z ubytovania do 10. apríla 2009, výška poplatku pod-
ľa VZN je 0,40 € za osobu a noc. 
• Zároveň vyzývame všetkých občanov, podnikateľské subjekty, 
ktorí do dnešného dňa nezaplatili daň z ubytovania za rok 2008, 
aby tak urobili čo v najkratšom čase. 
• Žiadame občanov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľ-
nosti za rok 2008 a na miestnych poplatkoch, aby tak urobili čo 
najskôr. Opätovne Vám budú zasielané upomienky a výzvy. 
• V mesiac máj 2009 budú zasielané platobné výmery na daň z 
nehnuteľnosti, splatnosť je do 31. mája 2009. Ak výška je nižšia 
ako 2,- € ,daň sa nevyrubuje. 

Jana Olekšáková, ekonómka obecného úradu 

3. Stavebný úrad

Oznámenia o začatí územného, stavebného a kolaudačné-
ho konania: 
Ozn o zač. KK a dodatočné povolenie stavby „Hospodársky ob-
jekt a prístavba garáže“, Ž.Ciriaková 529 
Ozn o začatí UaSK, Rodinný dom, Bc. Ľ.Kocvár s manž., Kežma-
rok Ozn o zač. priestupkového konania , Ž.Ciriaková 529 
Ozn o zač. konania o povolení odstránenia RD 297, L.Mačák 268 
Ozn o zámere „Penzión Strednica“Ždiar 

Ozn o zač.konania „Oporný múr a terénne úpravy, Raimund Qu-
inn, V.Británia 
Ozn o zač. KK, Rekreačná chata, J.Tkáč Záhradné 

Ohlásenie stav.úprav „Prestavba plynofikácie“ J.Gallik 318 

Stavebné povolenia: 
SP zmena stavby pred dokončením, „Penzión v Bachledovej do-
line“, Bachledka s.r.o., Kežmarok 
SP – Prístavba RD 209, Stanislav Sleboda 209 
SP – Prístavba RD 406, Peter Mačák 406 
SP-Rodinný dom, Miroslav Gallik s manž. 9 

Drobné stavby:
DS- Prístrešok na drevo, J.Kuchta 480 
DS – Garáž, Slávka Slebodová 357 
DS – Sklad, Penzión Jánošík 

Územnoplánovacie informácie: 
UPD info - Daniel Heldák 29 
UPD info - Ján Mačák 248 
UPD info – MUDr. Huňák, Ing.Blaško Horné Srnie 
UPD info – Fr.Pitoňák 387 
UPD info – Mačeková, Sp. Belá 

Rozhodnutia: 
R-Víkendový dom 462, zmena dokončenia stavby, T.Schrottero-
vá, Sp.Nová Ves 
R-Chata Ba, Ing. Pavol Bayer s manž, Bratislava, zamietavé sta-
novisko 
R prerušenie konania, Rodinný dom, Miroslav Gallik s manž. 9 
R-prerušenie UaSK, Rodinný dom, Bc.Ľ.Kocvár s manž., Kežmarok 
R-zamietnutie „Objekt rýchleho občerstvenia“, Martin Paško, 
Kežmarok 
R-povolenia odstránenia stavby, L.Mačák 268 

Stanoviská: 
Záv.stanovisko k MZZO , Goralczyk, PL 
Záv.stanovisko k MZZO, Vladimír Bekeš 428 
Záv.stanovisko k MZZO, Jaroslav Kriššák 270 
Záv.stanovisko k MZZO, Ján Adamec, Nová Ľubovňa 
Záv.stanovisko k MZZO, Miroslav Gallik s manž.9 
Stanovisko „Obnova a dobudovanie turistických chodníkov a 
cyklotrás v Belianskych Tatrách a ich podhorí“ 
Stanovisko-Úprava NN siete, Ing. P.Bayer, Bratislava 



Stanovisko k odvolaniu, SP – Rodinný dom s ubytovaním Go-
ralczyk, Poľsko 
Stanovisko, Vancová 256 
Stanovisko-El.prípojka, P.Bachleda BAPAS, Sp.Belá 
Stanovisko-ČZaD, prestavba LV obslužných objektov, P. Bachle-
da BAPAS, Sp.Belá 

Kolaudačné rozhodnutie: 
KR – Rodinný dom s ubytovaním, Vladimír Bekeš s manž. 428 
KR – Rodinný dom s ubytovaním, Jaroslav Kriššák 270 
KR – Rodinný dom, Ján Adamec, Nová Ľubovňa 

Štátny stavebný dohľad: 
ŠSD, Rodinný dom 301 

Postúpenie odvolania na KSÚ Prešov: 
Chata Ba, Ing. P.Bayer Bratislava 
Penzión Strednica, MUDr. J.Bujňák, Košice 
Rodinný dom s ubytovaním, Goralczyk Poľsko 

Žiadosť o čiastkovú zmenu a doplnenie ÚPD Obce Ždiar: 
ČZaD-UPD – odpoveď, Letková Bratislava 
ČZaD-UPD – odpoveď, Heldák 29
ČZaD-UPD – odpoveď, Jana Michaláková Kežmarok 
ČZaD-UPD – odpoveď, A.Gurová 478 
ČZaD-UPD – odpoveď, V.Štupáková 394 
ČZaD-UPD – odpoveď, Bekeš 513 
ČZaD-UPD – odpoveď, Štubňa, Sp. Nová Ves 
ČZaD-UPD – odpoveď, J.Štefaňák 54 
ČZaD-UPD – odpoveď, K.Štefaňák Žilina 
ČZaD-UPD – odpoveď, Ing.J.Rybka Kysak 
ČZaD-UPD – odpoveď, MUDr. M.Láska Vyšné Hágy Bc.Blanka 
Michaláková rozvoj obce 

4. Plánované termíny zasadania 
    obecného zastupiteľstva 

29.04.2009, 27.05.2009, 24.06.2009 

5. Zber a odvoz odpadov v 2.Q roku 2009 
2.04.2009      14.05.2009      11.06.2009 
16.04.2009    28.05.2009      25.06.2009 
30.04.2009 

6. Zber separovaného odpadu v 2. Q roku 2009 

8.04.2009, 6.05.2009, 3.06.2009 

7. Informácie z matriky 
    od 1.01. 2009 – do 31.03. 2009 

Prihlásení na trvalý pobyt: 1  MUDr. Irena Olekšáková
Odhlásení z trvalého pobytu:1  Mgr. Marianna Zoričáková 
Narodení: 3 
Katarína Horská, Gregor Andráš, Adam Zoričák

Zomrelí: 4 
Mária Vaverčáková, Paulína Mačáková, 
Štefan Mačák, Anna Kriššáková 

Počet obyvateľov k 31.3.2009: 1316 

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka obce 

8. Kultúra, šport a udalosti 

17. januára 2009 o 19.30 hod. sa konala Výročná členská schôdza 
DHZ Ždiar v penzióne Furmanec, ktorú viedol predseda komisie 

OcZ pre ochranu majetku a požiarnej ochrany Milan Vojtaššák. 
Členovia DHZ a pozvaní hostia boli oboznámení o činnosti DHZ 
za rok 2008, s hospodárením s finančnými prostriedkami a bol 
schválený plán práce na rok 2009.

18. januára 2009 sa konal na Fare-Aréne 2. ročník hokejo-
vého turnaja „O pohár starostu obce“ za účasti 9 mužstiev: 
Ždiar CAPITALS, HASIČI, VARIOCI, JUNIORI, T. Javorina LE-
GIONÁRI, T. Javorina GRIZZLY, Tatranská Kotlina, Spišská 
Belá a Bušovce TATRANCI. Zápasy v dvoch skupinách vy-
vrcholili do finálového zápasu medzi Tatranskou Kotlinou a 
Spišskou Belou, ktorý skončil remízou. V nájazdoch sa roz-
hodlo o víťazovi, ktorým sa stalo mužstvo z Tatranskej Kotli-
ny. Obdivuhodný výkon podali v tomto hokejovom maratóne 
brankári Maťo Kerek, Mišo Tomaškovič, Tomáš Michaľák a Ľu-
bo Pavličko. Najlepším strelcom sa stal Peter Pavličko z muž-
stva Belančanov. Blahoželáme. 



V areáli Skicentrum Strednica sa 15.2.2009 uskutočnili prete-
ky v bežeckom lyžovaní. Ani mrazivý vietor neodradil priaznivcov 
tohto športu, aby si zapretekali po vyznačenej trati pre jednotli-
vé kategórie. Ako prví na štart sa postavili najmenší v kategórii 
2.-3. ročník, z ktorých mnohí stáli možno prvýkrát na bežkách a 
predviedli obdivuhodné výkony svojským štýlom. Poďakovanie 
patrí sponzorom Milošovi Váradymu, Vladovi Blažekovi, SkiCen-
trum Strednici, ZR pri ZŠ, ktorí prispeli k vydarenému športové-
mu podujatiu.

Slnečné počasie 22.2.2009 prilákalo na T„Zjazdové preteky O 
majstra Obce Ždiar“T do lyžiarskeho areálu SkiCentrum Stred-
nica, a.s. množstvo ľudí, ktorí prišli povzbudiť pretekárov už od 
najmenších detských a žiackych kategórií. Slušné zastúpenie bo-
lo i v kategórii dorastu a dospelých. Výkony, ktoré predviedli deti 
MŠ a žiaci základnej školy boli na vysokej úrovni. Najrýchlejším 
pretekárom v týchto zjazdových pretekoch bol Martin Bachleda, 
ktorý sa stal Majstrom obce v kategórii mužov od 21 do 40 rokov 
a druhým najlepším bol Róbert Mačák, žiak len 8. ročníka, ktorý 
v lyžovaní reprezentuje aj základnú školu. 

15. marca 2009 za krásneho slnečného počasia sa uskutočnil 
nultý ročník „Strachan Cup 2009“ v obrovskom slalome, v areáli 
Strachan Skicentrum. Zapretekať si prišli nie len domáci, ale aj 
lyžiari zo širokého okolia. Svoju súťaživosť predviedlo vyše 200 
pretekárov. Putovný pohár „Strachan Cup“ si odniesla najrých-
lešia lyžiarka pretekov Eva Trajčíková z kategórie Elite. O dobrú 
náladu počas celého športového podujatia sa postarala skupina 
ŠČAMBA a po vyhodnotení najlepších sa losovala bohatá tom-
bola s hodnotnými cenami. 

Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce



9. Základná škola s materskou školou Ždiar 

Činnosť a aktivity v ZŠ v mesiacoch január–marec 2009 

Školské kolo Goralských spievaniek 
2.4.2009 – Už tradične sa v rámci regionálnej výchovy konajú 

v našej škole Goralské spievanky. Víťazi postupujú do okresné-
ho kola celoslovenskej speváckej súťaže – Slávik Slovenska. Vý-
sledky školského kola sú uvedené nižšie. 

Deň učiteľov 
27.3.2009 – sa uskutočnila slávnostná pedago-

gická rada pri prí-
ležitosti Dňa učite-
ľov. V tento deň si 
deti uctili svojich 

učiteľov vlastnoručne vyrobený-
mi pozdravmi a darčekmi. Žiaci 
3. a 7. ročníka im pripravili pod 
vedením pani učiteľky Zoričáko-
vej kultúrny program.

Čitariáda 
V piatok, 27.3.2009, sa v našej škole v rámci me-

siaca knihy Čitariáda. Bola to novinka, ktorou chceme 
pritiahnuť deti k väčšiemu záujmu o knihy, o čítanie. 
Na 1. stupni nahlas čítali rozprávky nielen žiaci, ale aj 

učitelia, a zapojiť sa mohli aj rodičia. Na 2. stupni to bola drama-
tizácia ukážok z tvorby súčasných spisovateľov pre mládež.

Matematický Klokan 
26.3.2009 – Už tretí rok sa deti v pomerne veľkom 

počte zapojili do matematickej súťaže, v ktorej si môžu 
overiť svoje matematické schopnosti, logické uvažova-
nie netradičnou formou. Súťaž organizuje pani učiteľka 

M. Petrikovičová. Matematický Klokan je dobrou prípravou aj na 
celoslovenské testovanie žiakov vo vyšších ročníkoch. 

Výchovný koncert: Od rohu k rohu 
17.3.2009 – V spolupráci s hudobným centrom v Brati-

slave sa konal v našej škole výchovný koncert. Zameraný 
bol na oboznámenie sa s atypickými hudobnými nástroj-
mi a ich hudobným prejavom. 

Zjazdové lyžiarske preteky 
22.2.2009 – za nádherného počasia usporiadala 

ZŠ s MŠ v spolupráci s obecným úradom a združe-
ním rodičov preteky v zjazdovom lyžovaní. Okrem žia-
kov sa pretekov zúčastnili aj učitelia a naši najmenší 

z MŠ. Odmenou im boli pekné ceny, vynikajúca nálada a dobrý 
pocit zo zmysluplne prežitého dňa. 

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
17. a 19.2.2009 – sa konalo školské kolo postupo-

vej recitátorskej súťaže v umeleckom prednese poé-
zie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Do tejto súťaže sa 
naši žiaci zapájajú každoročne, a to často s nemalý-

mi úspechmi. Výsledky školského kola sú uvedené nižšie. 

Obklad telocvične
Počas jarných prázdni sa začalo pracovať na drevenom ob-

klade v telocvični našej školy, chcem predovšetkým poďakovať 
p. učiteľovi V. Mačákovi, p. Jozefovi Spirčákovi (predsedovi TJ), 
p. Ľubomírovi Kriššákovi, p. Daliborovi Kriššákovi, p. Jozefovi 
Kriššákovi (členovi miestneho futbalového tímu), p. D. Vojtaššá-
kovi, p. F. Vojtaššákovi, taktiež chlapcom T. Micháľakovi, M. Mi-
chaľákovi,P. Krigovskému, ktorí pracovali celé dni a pomohli pri 
oprave telocvične za obyčajné ďakujem. Vážim si to, a ešte raz 
- ďakujem! Riaditeľka školy. 



Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka 
16. – 20.2.2009 – pod vedením pána učiteľa 

Michala Jurča žiaci siedmeho ročníka absolvova-
li lyžiarsky výcvik s cieľom zdokonaliť svoje lyžiar-
ske schopnosti a zlepšiť svoju fyzickú kondíciu. 
Výcvik bol ukončený tak ako sa patrí, pretekmi. 

Bežecké preteky
V nedeľu, 15.2.2009, sa uskutočnili bežecké pre-

teky na Strednici zásluhou Ski centra Strednica v 
zastúpení p. Ing. M.Bekeša, taktiež pomohli p. Va-
radi (požičanie lyží), ZR pri ZŠ, pracovníčky obec-

ného úradu, za čo im patrí poďakovanie! No predovšetkým veľká 
vďaka patrí celému učiteľskému kolektívu, ktorý napriek nepriaz-
nivému počasiu vo svojom voľnom čase zorganizoval pod vede-
ním koordinátora športovej výchovy - p. M. Jurča- tieto preteky 
a vlastným príkladom sa sami zapojili do súťaženia s cieľom mo-
tivovať žiakov.

Valentínsky karneval
V piatok 13.2.2009 popoludní sa v našej škole usku-

točnil Valentínsky karneval spojený s diskotékou. Orga-
nizátorkami a moderátorkami boli p. uč. B. Jurčová a F. 

Budzáková, ako inak tiež v karnevalovom prestrojení. O zvuko-
vú kulisu sa postaral pán učiteľ V. Mačák, nechýbali ani zábavné 
súťaže, tombola a občerstvenie, o ktoré sa postaralo združenie 
rodičov. Podmienkou bola maska, dobrá nálada, a poprípade 
pekná valentínka pre blízku osobu!

Zápis do 1. ročníka ročníka 
Zápis žiakov prebehol do 1. 11.2.2009. Malí škôlka-
ri v ňom 
uspeli po 
v š e t k ý c h 

stránkach. Do nové-
ho školského roka 
2009/2010 ich bolo 
doteraz zapísaných 
18. Prajeme im veľa 
školských úspechov 
a veľa trpezlivosti. 

Divadelné predstavenie: O troch grošoch
Komorné divadlo bez opony sa predstavilo našim žia-
kom 9.2.2009 divadelným spracovaním rozprávky M. 
Rúfusa: O troch grošoch, ktorá má stále čo povedať aj 
súčasnej generácii. 

Návšteva partnerskej školy z Chabařovíc
V dňoch od 17.1. do 23.1.2009 sa uskutočnila prvá návšte-

va našej českej partnerskej školy z Chabařovíc, ktorá prišla k 
nám do Ždiaru na lyžiarsky výcvik. Počas týždňa sme im pripra-
vili v telocvični školy priateľský športový turnaj. V Magure sa za-
se uskutočnil tanečný zoznamovací večierok, kde vystúpili žiaci 
našej školy s kultúrnym folklórnym programom v ždiarskom kro-
ji, s cieľom priblížiť ždiarsku ľudovú hudbu, spev. Potom sa deti 
vzájomne spoznávali v rytme prvých tanečných kreácií. Toto milé 
stretnutie dalo záverečnú bodku pobytu našich českých priateľov 
a partnerov. Už sa tešíme na pobyt našich žiakov v Čechách! 

Výsledky niektorých súťaží 

Výsledky školského kola Goralských spievaniek 
– 2. apríla 2009 

Kategória 1. – 3. ročník: 
1. miesto: Kristína Pitoňáková, 3. ročník 
2. miesto: Alžbeta Osvaldová, 3. ročník 
3. miesto: Silvia Strachanová, 1. ročník 

Kategória 4. – 6. ročník: 
1. miesto: Mária Janitorová, 5. ročník 
2. miesto: Radoslav Pojedinec, 6. ročník 
3. miesto: Matúš Pitoňák, 5. ročník 

Kategória 7. – 9. ročníka: 
1.-2. miesto: Adam Bachleda, 8. ročník 
1.-2. miesto: Michaela Osvaldová, 9. ročník 
3. miesto: Patrícia Slebodová, 8. ročník 

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola 
súťaže Slávik Slovenska. Držíme im palce.

Hviezdoslav Kubín - 18. marca 2009  
obvodné kolo v Poprade 

Do okresného kola postúpili: 
Kristínka Piioňáková žiačka 3. ročníka – próza (víťazka okresné-
ho kola v roku 2008 –priamy postup) 
Veronika Zámečníková žiačka 7. ročníka – poézia. 
Darinka Kriššáková žiačka 9. ročníka – poézia. 
Srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. 

Dňa 13. marca 2009 sa náš žiak 8. ročníka Silvester Mačák 
zúčastnil okresného kola FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY (FO) 
v Poprade. V celkovom hodnotení sa umiestnil na peknom  

4. mieste a zároveň sa stal úspešným riešiteľom FO. 
Srdečne blahoželáme. 



Dňa 21. januára 2009 sa naša žiačka 5. ročníka Soňa 
Kriššáková zúčastnila  okresného kola MATEMATICKEJ 
OLYMPIÁDY (MO) v Poprade. V celkovom hodnotení sa 

umiestnila na peknom 4. mieste a zároveň sa stala úspešnou 
riešiteľkou MOU. Srdečne blahoželáme.

TATRANSKÁ LYŽIARSKA LIGA 2009 
– POHÁR PRIMÁTORA VYSOKÝCH TATIER 

V dňoch 14.1.09, 10.2.09 a 19.3.09 sa žiaci II. stupňa 
zúčastnili pod vedením p. učiteľa Michala Jurča lyžiarskych 
pretekov o Pohár primátora Vysokých Tatier. V celkovom 
hodnotení družstiev sa umiestnili na krásnom 2. mieste.

 Všetkým zúčastneným pretekárom ĎAKUJEME 
za úspešné reprezentovanie našej školy a k výsledkom 

im srdečne BLAHOŽELÁME. 

Konečné výsledky družstiev 
MESTO (OBEC) 
1. kolo: 14.1. Lipt. Teplička 
2. kolo: 10.2. Jurgow (PL) 
3. kolo: 19.3. Štrbské Pleso 
Poradie  Škola Súčet bodov 
1.  výber škôl - KEŽMAROK  195  215  212  622 
2.  ZŠ s MŠ ŽDIAR  200  189  229  618 
3.  výber škôl - VYSOKÉ TATRY  185  180  231  596 
4.  výber škôl - ZAKOPANÉ  164  228  196  588 
5.  výber škôl - POPRAD  156  194  179  529 
6.  ZŠ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA  137   97  106  340 
7.  ZŠ LENDAK  103  110   80  293 

Konečné výsledky jednotlivcov - TLL 2009 
– kategória mladšie žiačky - celkový počet súťažiacich 28 
7. MAČÁKOVÁ Natália - absolvovala 3 kolá 
8. KRIŠŠÁKOVÁ Katarína - absolvovala 3 kolá 
25. KRIŠŠÁKOVÁ Soňa - absolvovala 1 kolo 

– kategória mladší žiaci - celkový počet súťažiacich 35 
3. BACHLEDA Oliver - absolvoval 3 kolá 
9. PAVLÁK Dávid - absolvoval 3 kolá
14. BEKEŠ Dominik - absolvoval 2 kolá 
23. DZILSKÝ Michal - absolvoval 2 kolá 

– kategória staršie žiačky - celkový počet súťažiacich 26 
5. KRIŠŠÁKOVÁ Karina - absolvovala 3 kolá 
7. PITOŇÁKOVÁ Veronika - absolvovala 2 kolá 
8. MICHAĽÁKOVÁ Miroslav - absolvovala 3 kolá 
24. ZÁMEČNÍKOVÁ Katarína - absolvovala 1 kolo 

– kategória starší žiaci - celkový počet súťažiacich 33 
4. PIROG Adam - absolvoval 3 kolá 
8. MAČÁK Róbert - absolvoval 3 kolá 
10. BUDZÁK Anton - absolvoval 3 kolá 
20. MICHAĽÁK Tomáš - absolvoval 3 kolá 

Pripravujeme: 
-  Oslavy príchodu jari – veľkonočné zvyky a tradície – 8.4.2009 
-  Rodičovský aktív – 16.4.2009 od 15.00 h. 
-  Program pre našich dôchodcov 17. 4. 2009
-  Kurz spoločenského tanca a správania sa pre žiakov 8. a 9. 
 ročníka – od 17.4.2009
-  Deň Zeme – 22.4.2009 
-  Deň matiek
-  Výstup na Vidlu
-  Žiakov na okresné vedomostné i umelecké súťaže (matematic-
 ká olympiáda, biologická olympiáda, Pytagoriáda, Hviezdosla-
 vov Kubín, Slávik Slovenska, športové súťaže) - Žiakov 6. a 8. 
 ročníka na celoslovenské testovanie – Komparo.

Ďalšie informácie si môžete pozrieť na našej školskej 
internetovej stránke  www.zszdiar.edupage.org

Mgr. Ľubosláva Budzáková, riad. školy
Ing. Lýdia Zámečníková, zást. riad. pre ZŠ

10. Všeobecné informácie 

  28.1.2009 OcZ v Ždiari odsúhlasilo pozastavenie 
 čiastkových zmien v Územnom pláne obce 
  Posedenie s dôchodcami pripravuje obec n
 a 23.4.2009 o 14.00 hod.
  Privítanie detí narodených v roku 2008 bude 6. mája 2009 
 v zasadačke obecného úradu 
  Zájazd dôchodcov je naplánovaný na 22.5.2009 
  26.05.2009 našu obec navštívi 250 delegátov / lekárov/ 
 z celého sveta, ktorí si pozrú naše múzeum, oboznámia 
 sa s históriou našej obce 
  MDD bude na ihrisku v Monkovej doline 1.06.2009 
 Otvorenie letnej turistickej sezóny bude 26.06.2009 
 na Strednici 
  V okolí hrobového miesta na cintoríne a na hrobovom 
 mieste je povinný urobiť si poriadok prenájomca hrobového 
 miesta a udržiavať ho 
  Futbalové mužstvo obce sa pripravuje na jarnú časť 
 okresnej súťaže, aby dôstojne reprezentovalo našu obec 
  Zber elektroodpadu sa začne po Veľkej noci 14.4.2009 
 a jeho ukončenie bude 30.4.2009 

11. Ďakujeme 

  Karolovi Michalákovi za pomoc pri vyťahovaní kamióna 
 s posypom pre obecné služby a odstraňovaní snehovej 
 kalamity v mesiaci marec 
 Všetkým lyžiarskym strediskám za udržiavanie 
 bežeckých tratí počas celej zimnej sezóny 

12. Blahoželanie 

Dovoľujeme si touto cestou popriať občanom Obce Ždiar, ktorí 
v mesiacoch január, február a marec 2009 oslávili svoje životné 
jubileá, všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do 
ďalších rokov. 

94 rokov    89 rokov 
Veronika Slebodová  Štefan Šilon 
Rozália Slebodová

88 rokov    87 rokov
Angela Bekešová   Júlia Olekšáková

83 rokov   82 rokov 
Valentín Tropp   Žofia Vojtaššáková
Mária Bekešová
Jozef Strella

81 rokov  
Valentín Mačák  

80 rokov 
Mária Kriššáková 
Júlia Zavodjančíková 
Štefan Svocák 
Mária Štefaňáková

75 rokov 
Lukáš Michalák  
Ondrej Gallik 
Angela Ivančáková 
Eduard Lipták  
Mária Pitoňáková  
Júlia Svocáková   



Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava 
a tlač tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 08.04.2009.

Január: 

Hokejový turnaj o pohár starostu obce 14.01.2009 

Február: 

Lyžiarske bežecké preteky 15.02.2009 

Lyžiarske zjazdové preteky 22.02.2009 

Apríl: 

Posedenie so seniormi 23.04.2009 

Máj: 

Uvítanie novonarodených detí 06.05.2009 

Deň matiek 10.05.2009 

Zájazd pre dôchodcov 22.05.2009 

Jún: 

Medzinárodný deň detí 01.06.2009 

Jánske ohne – otvorenie letnej turistickej sezóny 26.06.2009 

Júl: 

Hasičské preteky 26.07.2009 

August: 

Preteky konských záprahov 02.08.2009

Goralské folklórne slávnosti 8.-9.8.2009 

Duchovná očista – Žlebina 30.08.2009 

September: 

Vinobranie v Pezinku - zájazd FSk Goral 19.09.2009 

Športuje celá dedina–otvotenie Multifunkčného ihriska 27.09.2009 

Október: 

Ukončenie letnej turistickej sezóny 11.10.2009 

November: 

Stolnotenisový turnaj 29.11.2009 

December: 

Mikuláš – Rozsvietenie vianočného stromčeka 05.12.2009 

Vianočné posedenie so seniormi 17.12.2009 

Vianočný nohejbalový turnaj o pohár starostu obce 27.12.2009 

Kalendár podujatí na rok 2009 

Zmena termínu organizátorom vyhradená! 


