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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
čas ide veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a už sme pred 

zimou a pred koncom roka.
Uplynulé tri mesiace boli náročné na zvládnutie všetkých 

plánovaných prác, ale aj neplánovaných prác, ktoré vyplynuli 
z potrieb obce v danej situácii. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v mesiaci júl a september. 
Obecná rada zasadala v júli, auguste a septembri. Jednotlivé 
poslanecké komisie zasadali podľa potreby, ako bolo potreb-
né riešiť obecné veci.

Pri riešení obecných záležitostí bolo potrebné za uplynu-
lé mesiace a ešte bude potrebné do konca roka veľa pláno-
vaných prác a zámerov meniť a prispôsobovať ich podľa situ-
ácie, aká nastane v danom okamihu, pretože prehlbujúca sa 
svetová finančná kríza má vplyv aj na našu obecnú pokladňu 
z dôvodu krátenia financií. 

Vážení spoluobčania, v minulých dňoch som si dovolil Vás 
prostredníctvom petičných hárkov osloviť a požiadať o pod-
poru za nezávislého poslanca do Prešovského samosprávne-
ho kraja. Nezávislého preto, aby som sa nemusel rozhodovať 
podľa toho, čo chce strana, ale podľa toho, čo chce obec. 
Určite nie preto, že nemám čo robiť. Pokiaľ by som uspel vo 
voľbách, bola by to len práca naviac na úkor času pre rodinu, 
ktorého je aj tak veľmi málo. Rozhodol som sa z jediného dô-
vodu, že potrebujeme financie do obce, aby sme mohli našu 
obec naďalej zveľaďovať. Poslanci Prešovského samospráv-
neho kraja rozdelili v minulom období skoro 32 miliárd EUR. 
Tieto financie išli predovšetkým do miest a obcí, z ktorých sú 
poslanci. Bude veľmi ťažko uspieť vo voľbách, pretože z nášho 
okresu môže byť zvolených len 8 poslancov a kandidáti bu-
dú veľmi zdatní. Budú tam primátori miest, ktorých nominova-
li politické strany, ktorí majú za sebou v mestách viac voličov 
ako starosta v obci. Preto Vás touto cestou chcem požia-
dať, aby ste prišli všetci voliť a dať hlas tomu kandidátovi, 
ktorý pomôže predovšetkym našej obci a nášmu regiónu. Po-
litickým stranám pôjde len o výhru a pomocou svojich poslan-
cov dosiahnuť záujem lobistických skupín stojacich za politic-
kými stranami a nie o seriózny rozvoj obcí a miest. 

Už tento rok obciam a mestám začala vláda krátiť financie z 
podielových daní, čo predstavovalo 16,4 %. U nás v obci po-
čítame, že to bude okolo 33 194 EUR (1 mil. Sk) a v budúcom 
roku sa má krátiť okolo 24 %, čo zablokuje úplne rozvoj obcí 
a miest, pretože nebudú financie na vypracovanie projektov a 
na 5 % spoluúčasť pri získavaní financií z Európskej únie. 
Našim zámerom, čo by sme chceli pre budúci rok urobiť, ak 
sa podarí vybaviť finnacie, bude: 
- budovať a dobudovať kanalizácie a čističky
- rekonštruovať obecné cesty a chodníky
- vybudovať informačný systém obce
- rekonštruovať zdravotné stredisko
- vystaviť požiarnu zbrojnicu
- zrekonštruovať ďalšie obecné budovy
- vybudovať nový obecný rozhlas a zaviesť ho do každej čas-
ti obce
- sprístupňovať Belianske Tatry pre verejnosť

V nasledujúcich riadkoch Vám priblížim heslovite, čím sme 
sa zaoberali v uplynulých troch mesiacoch a čím sa budeme 

zaoberať ešte do konca roka 2009.
 Počas rekonštrukcie v základnej škole sme vymenili všetky 
okná s parapetmi, vymenili sme všetky vchodové dvere, zruši-
li sme starú vzdušnú elektrickú prípojku a nahradili sme ju no-
vou elektrickou prípojkou v zemi s novou rozvodovou skriňou. 
V celej škole sme urobili nové elektrické vedenie a vymenili 
sme všetky svietidlá, zásuvky a vypínače. Urobili sme nové kú-
renárske rozvody v celej škole so štyrmi nezávislými okruhmi 
tak, že nemusíme kúriť celú školu, keď chceme teplo len v trie-
dach. Do každej triedy sme zaviedli teplú vodu, v každej triede 
sme vymenili umývadlo a nový obklad hygienického kútika. V 
internátnej časti školy sme vymenili v sociálnych priestoroch 
záchody, umývadla a poopravovali obklad. V hlavnej budo-
ve sme úplne zrekonštruovali WC, kde sme dali nový obklad 
stien, nové kabínky, umývadlá, osvetlenie, nové záchody a pi-
soáre. Vo všetkých miestnostiach a triedach sme opravili pa-
rapety, steny a vymaľovala sa celá škola zvnútra. Zvonku sme 
zateplili celú školu, poopravovali kamenný obklad, odizolovali 
v zemi západné steny a tiež ich zateplili.
 V júni vypršala výpovedná lehota z nájmu na pozemok pri po-
žiarnej zbrojnici. Pozemok nebol uvoľnený, preto sme podali 
návrh na súdne vypratanie pozemku. Súd bude 14.10.2009 .
 VSE dokončili rekonštrukciu elektrického vedenia v devia-
tich častiach obce v hodnote 248 9547 EUR / 7,5 mil. Sk/.
 Došlo k zrušeniu obecného osvetlenia a obecného rozhla-
su, pretože na niektorých stĺpoch elektrického vedenia bo-
lo umiestnené obecné osvetlenie a obecný rozhlas. Zatiaľ sa 
nám podarilo obnoviť väčšiu časť a budeme sa snažiť postup-
ne dokončiť podľa možností všetko ešte do konca roka 
 V poslaneckom obvode 6, t.j. od popisného čísla 330 po 
číslo 399 sme začali pripravovať všetky vyjadrenia, povolenia 
a projekt na rekonštrukciu elektrického jestvujúceho vedenia 
a výstavbu nového elektrického vedenia a transformátora za 
financie VSE. 
 14.10. 2009 bude súdne pojednávanie na návrh žalobcu 
Jána Bekeša o umiestnení obecnej cesty medzi žalobcom Já-
nom Bekešom a Štefanom Bekešom.
 Dňa 09.9.2009 bola vykonaná kontrola z ministerstva vý-
stavby na účtovné doklady, kvalitu prác a rozsah vykonaných 
prác na rekonštrukcií ZŠ.
 Koncom januára sme mali kontrolu z Okresného požiarne-
ho útvaru na dodržiavanie zákona 314/2001 Z. z. kde nám bo-
lo vytknuté, že nevykonávame pravidelne preventívne protipo-
žiarne kontroly v rodinných domoch a penziónoch. 
 Dňa 7.10.2009 sme mali kontrolu CO na vedenie písomnej 
agendy a materiálu CO.
 Dokončili sme rekonštrukciu bytu v obecnej bytovke, kde 
sa nasťahuje p. Zoričáková, aby sa uvoľnil byt v škole, kde v 
rámci rekonštrukcie urobíme jazykové a odborné učebne pre 
základnú školu.
 S Krajským pamiatkovým úradom, Hlavným pamiatkovým 
úradom SR, sme riešili ich požiadavku o ochrane pamiatko-
vého fondu v našej obci, ktoré budú zahrnuté v územnom re-
gulatíve obce 
 S  Veoliou Poprad sme doriešili spôsob napojenia a mera-
nia odberu vody v domácnostiach, ktoré majú vlastný zdroj 
vody 



2.  Ekonomika obce 
Obec priebežne plní rozpočet obce v príjmovej ako aj vo vý-

davkovej časti.   
Občania, ktorí si nesplnili povinnosť a nezaplatili daň -  

miestny poplatok za odvoz TKO za rok 2009, ktorý bol splatný 
do 31. marca 2009, nech si túto povinnosť splnia čo najskôr.

Upozorňujeme občanov, že po ukončení III. Q je povinnosť 
odviesť daň z ubytovania do 

10. októbra 2009, výška poplatku podľa VZN je 0,40 € za 
osobu a noc.

Zároveň upozorňujeme, že do 30. septembra 2009 bola 
splatná druhá splátka dane z nehnuteľnosti.

Do konca roka budeme postupne riešiť všetkých, ktorí si ne-
splnili základné povinnosti voči obci – nezaplatili dane, nájmy a 
poplatky.  

Jana Olekšáková,  ekonómka obce

3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce
Rozhodnutia:
UR – Prístavba penziónu Ždiaranka, Pavol Bachleda BAPAS, Sp. 
Belá
R - o umiestnení telekom. siete „MTJ – rozšírenie Ždiar“, Slovak 
Telekom, Bratislava
R - o zabezpečovacích prácach „RD 252 s hosp.budovou“, Alojz 
Michalák 238 a spol.
KR -  „Úprava NN siete a rekonštrukcia prípojky“, Východodslo-
venská distribučná Košice
R- o prerušení konania „Parkovisko s lyžiarňou pri penzióne Per-
la-Aqua“, Mária Šiffelová, Sp. Nová Ves
KR - „Prestavba a prístavba skladu na bývanie“, Matej Blaščák 
s manž. 119
R – o účastníčke konania, Ing.arch. Jarmila Vojtaššáková, Po-
prad
R o prerušení UK a výzva na doplnenie dokladov „Rodinný dom“, 
Peter Pitoňák s manž. 333
R o zastavení stav.prác „ Prestavba a prístavba rekreač. chalupy 
41“, Doc. Janiga s manž., Ružomberok
R o zamiestnutí povolenia na 2 rodinný dom na pozemku, MUDr. 
Hunák, Trenčín a Ing. Blaško, Horné Sŕnie
R o zastavení SK „Prestavba a prístavba rekreačnej chalupy č.41, 
Doc. Janiga s manž., Ružomberok
R o prerušení UK „RD a víkendové domy, Miroslava Patakyová, 
Dlhé Klčovo
R o prerušení SK „Víkendový dom“, Ing. Pavol Bayer Bratislava

Stavebné povolenia:
SP- „Rodinný dom s ubytovaním“, Zbigniew Goraczyk a spol., 
Poľsko
SP- „Rodinný dom“, MUDr. Hunák, Trenčín a Ing. Blaško, Hor-
né Sŕnie
SP- „Preložka VN linky“, Jaroslav Strachan, penzión Strachan 530
SP- „Prestavba RD 223“, Raymund Quinn, Veľká Británia

Výzvy:
Výzva na doplnenie dokladov- Prístavba verandy, Štefan Bekeš 
428
Výzva na doplnenie dokladov- Dvojgaráž, Beáta Kriššáková 645
Výzva na dodat. povolenie stavby – Oplotenie, Mgr. Vladimír 
Mačák 281
Výzva na zastavenie stav.prác – Letná kuchyňa, Miroslav Pito-
ňák 57
Výzva na doloženie dokladov- Garáž, Rastislav Kriššák 270
Výzva na doplnenie dokladov na výrub stromov, Rozália Pavlá-
ková 307
Výzva na predloženie dokladov, INŠTALA NOVA s.r.o., St.Ľubov-
ňa
Výzva na predloženie dokladov -Stodola s maštaľou pri RD 429, 
Juraj Pitoňák a spol. Poprad
Výzva na nápravu stav.prác, Z.Goralczyk Poľsko
Výzva na doloženie dokladov na oplotenie, Peter Bachleda 680

Oznámenie o začatí územného, stavebného, kolaudačného a 
priestupkového konania
Zač. konania „Preložka VN linky“ Jaroslav Strachan, penzión 
Strachan 530
Zač. SK „Víkendový dom pri RD 265“, Ján Kriššák s manž. 265
Zač. UK a SK „Chata Ba“, Ing. Pavol Bayer, Bratislava
Zač. UK a SK „Parkovisko s lyžiarňou“, Mária Šiffelová, Sp. No-
vá Ves
Zač. konania o dodat. povolení stavby „Prístavba penziónu Ždia-
ranka“, Pavol Bachleda BAPAS, Sp. Belá
Zač. KK „Prestavba a prístavba skladu na bývanie“, Matej Blaščák 
s manž. 119
Zač. UK „Rodinný dom a víkendové domy“, Miroslava Patakyo-
vá, Dlhé Klčovo
Zač. priestupkového konania, Miroslav Pitoňák 57
Zač. konania o zmene užívania stavby „Rekreačný domček“, 
Edita Ivančáková 266
Zač. KK „Víkendový domček“, Iveta Štefániková 112

 V časti obce pri rodine Michalákovej /č.160/ sme doriešili 
trasu výkopu kanalizácie, kde do jestvujúcej kanalizácie by sa 
napojilo 8 až 10 rodinných domov pri nízkej investícii.
 Zabezpečovali sme pravidelné kosenie a čistenie verejných 
priestranstiev obce, ktoré už tento mesiac ukončíme
 V spolupráci so správou TANAP-u sa vyčistil Beliansky po-
tok v celej dĺžke našej obce od nahádzaných vecí rôzneho 
druhu. Ešte skôr, než sme stihli pozvážať vrecia s nazbieraným 
odpadom a dať ich do pripraveného kontajneru pri prečerpá-
vačke pod obecným úradom, naši „ chytrí “ občania stihli bez 
opýtania, či môžu - nemôžu, naplniť kontajner svojimi vreca-
mi. 
 Po ročných urgenciách SSC pristúpila na rekonštrukciu 
priepustov popod cestu pri MŠ a pod obecným úradom.
 10.09.2009 sme začali v Bachledovej doline s výstavbou 
kanalizácie a výstavbou časti vodovodu pre Bachledovú do-
linu 
 9.09.2009 sme ukončili zemné práce a podkladové práce 
pod multifunkčné ihrisko pri Základnej škole a 1. 10. 2009 bol 
položený umelý trávnik s mantinelmi a celou výbavou pre fut-
bal, volejbal, hádzanú, tenis a basketbal
 Spracovali sme opravu projektu na Požiarnu zbrojnicu so 
všetkými vyjadreniami a povoleniami, ktorý budeme predkla-
dať 15.10. 2009 na Ministerstve výstavby.
 Začiatkom mesiaca september T – Slovak Telekom začal s 

rekonštrukciou telekomunikačnej siete, t.j. uloženie káblov do 
zeme a zrušenie stĺpov okolo cesty. 
 Pokračujeme vo výmene svietidiel obecného osvetlenia za 
úspornejšie 70 W svietidlá všetkých častiach obce. 
 V letných mesiacoch sme zabezpečovali kultúrne akcie (fut-
balový turnaj, Hasičský deň, Preteky konských záprahov a Go-
ralské folklórne slávnosti, otvorenie turistickej sezóny, primí-
cie novokňaza Janka Zoričáka).
Do konca roka chceme z tých hlavných úloh ešte urobiť  
 Podať žiadosti na environmentálny fond na dobudovanie 
kanalizácie a rekonštrukciu čističky
 Podať projekt rekonštrukcie a dostavby požiarnej zbrojnice 
na Ministerstvo výstavby 
 Pripravujeme voľby predsedu a poslancov samosprávneho 
Prešovského kraja
 Podať žiadosť na refundáciu spracovania územného plánu 
do digitálnej formy
 Zabezpečiť posypový materiál na zimu a pripraviť organi-
začne zimnú údržbu
 Pripraviť nový rozpočet obce na rok 2010

     Koniec roka ešte bude dosť dramatický z pohľadu zvládnu-
tia všetkých úloh, ktoré máme v pláne zvládnuť. Som presved-
čený, že spoločnými silami to zvládneme. 

Ing. Pavol Bekeš, starosta obce



Drobné stavby a stav. ohlásenia
Garáž, Beáta Kriššáková 645
Oplotenie a hosp. budova pri RD 678, Jozef Pitoňák 678
Oplotenie, Mgr. Vladimír Mačák 281
Spevnenie svahu betón.oplotením, JUDr. Štefan Olekšák 309 a 
Ing. Ján Olekšák 308
Sklad dreva a hosp.náradia, Alfonz Michaľák ml. 161
NN prípojka k novostavbe, Miroslav Budzák s manž. 496

Štátny stavebný dohľad
Ing. Martin Paško, Kežmarok
Ján Pavlikovský s manž. 114
Úprava terasy, D. Kušmíreková, Kežmarok
Mária Adamjáková, 449
Jarmila Maličká, Poprad

Stanoviská a zmeny
S – k žiadosti o zvláštne užívanie miestnej komunikácie, Vincent 
Michalák Poprad a Mgr. František Michalák 251
S – k sťažnosti Oplotenie, Ing. Štefan Zachveja 291 a Júlia Za-
vodjančíková 295
S – k sťažnosti na vytýčovanie hraníc súkr.pozemkov, Jozef 
Olekšák 481
S – k prehodnoteniu výstavby RD Petra Mačáka 406, Mária 
Mačáková 484
Záporné S , Výstavba altánku, Pozemné stavby SC, Bratislava
Záväzné S k užívaniu MZZO, Matej Blaščák s manž. 119
S – k sťažnosti na výstavbu letnej kuchyne, Ján Blaščák 58
S – Kanalizačné potrubie, Marek Pavlák 442
S k prešetreniu  hraníc súkr. pozemkov RD Goralczyk, Peter Mi-
chalák 225
S k pripomienkam k SP stavebníkov Z.Goralczyk a spol., Alojz 
Michalák 238
S k sťažnosti Odstránenie časti hosp. budovy pri RD 253, Vero-
nika Vancová 256

Zmena lehoty dokončenia stavby RD – Ing. Peter Hašan, Rata-
novce 341
Zmena  lehoty dokončenia stavby RD č.21, Ing. Marflák s manž., 
Smižany
Zmena  lehoty dokončenia stavby RD, Miroslav Budzák s manž. 
496

Územnoplánovacie informácie
Marianna Krasuľová, Poprad
Ján Mačák 248
Ing.arch. Jarmila Vojtaššáková, Poprad
       

Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

4.  Zasadanie obecného zastupiteľstva
25.10. , 29.11. , 9.12.

5.  Zber a odvoz TKO 
15.10.,  29.10. , 12.11.,  26.11. , 10.12.,  23.12.    
                 
6.  Zber separovaného odpadu 
21.10., 19.11.,  16.12.      

7.  Evidencia obyvateľov od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009

Prihlásení na trvalý pobyt: 3   Odhlásení z trvalého pobytu: 1
Dalibor Hrčka         Maroš Wachsmann 
Gabriela Galliková        Lenka Sisková   

Zomrelí: 1 Veronika Slebodová
Narodení: 6 Nikola Zoričáková
  Boris Bekeš
  Beáta Pitoňáková
  Aneta Burgerová
  Alexandra Kriššáková
  Adrián Páleník            

    
Počet obyvateľov k 30.9.2009:  1325

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka obce
                                                                                            
8. Udalosti, kultúra a šport

Hasičský deň
V nedeľu 26. júla 2009 o 13.00 hod. v areáli SkiCentrum 

Strednica Ždiar sa konal Hasičský deň, súťaž „O pohár starostu 
obce“,  za účasti dobrovoľných hasičských zborov z Tatranskej 
Kotliny, Tatranskej Lomnice, Novej Lesnej, Mlynice, domácich 2 
mužstiev DHZ Ždiar a ženského družstva z DHZ Nová Lesná.

Súťažilo sa v disciplínach: požiarny útok a štafeta, na ktoré 
dohliadali páni rozhodcovia Kováč, Ruda a Mudrák. Družstvá si 
mohli overiť svoje schopnosti, niektorým prialo športové šťastie 
viac, niektorým menej. Všetci hasiči podali skvelý výkon a pre-
svedčili nás o svoje vytrvalosti a kolektívnej súdržnosti. 

Toto cestou chceme poďakovať sponzorom, ktorí prispeli 
vecnou alebo finančnou čiastkou do tomboly a všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k priaznivému priebehu tejto ak-
cie a tým podporili Dobrovoľný hasičský zbor v Ždiari.

Umiestnenie DHZ na „Hasičskom dni“ v Ždiari:

MUŽI:
Discipína:  Požiarny útok 
1. miesto DHZ Tatranská Kotlina
2. miesto  DHZ Ždiar I. družstvo
3. miesto  DHZ Mlynica

Disciplína:  Štafeta
1. miesto DHZ Ždiar I. druž.
2. miesto  DHZ Mlynica
3. miesto DHZ Tatranská Kotlina

ŽENY:
Disciplína:  Požiarny útok a štafeta
1. miesto:  DHZ Nová Lesná



Preteky konských záprahov
   2. augusta 2009 sa v Ždiari v areáli SkiCentrum Strednica kona-
li „Preteky konských záprahov“ za účasti 12 párov koní a ich fur-
manov. Okrem domácich zo Ždiaru sa súťaže zúčastnili aj furma-
ni z Lendaku, Tatranských Matliar i Prešova a súťažili v disciplí-
nach: slalom furmanským vozom, manipulácia na cieľ a zaujíma-
vou bola silová disciplína ťahania dreva. Víťazom súťaže sa stal 
Valent Majerčák z Lendaku. Všetci súťažiaci furmani predviedli 
obdivuhodné majstrovstvo práce s koňmi i drevom. Tomuto pod-
ujatiu prialo i počasie a prilákalo množstvo divákov a milovníkov 
koní, ktorých zabávala country kapela Longhorns. 

Goralské folklórne slávnosti 2009
15. ročník Goralských folklórnych slávností sa konal v dňoch 

8.-9. augusta 2009 tradične pod Ždiarskou vidlou a Havranom v 
areáli SkiCentrum Strednica Ždiar, a.s. Tradície, zvyklosti, spev, 
tanec, ľudovú muziku, kroje a autentický folklór svojho regiónu 
odprezentovalo osem folklórnych skupín zo Slovenska a Poľ-
ska. Folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne, Maguranka 
zo Spišskej Starej Vsi, Kicora z Lendaku, FS Cepelia z Jurgo-
va, Mali Bialcane a FS Bialcane z Tatranskej Bialky, Mali Vier-
choviane z Tatranskej Bukoviny a domáca FS Goral zo Ždiaru 
sa zúčastnili slávnostnej sv. omše v kostole v Ždiari a vozový 
sprievod do areálu ponúkol jedinečný zážitok pre všetkých mi-
lovníkov folklóru. Goralské slávnosti, pod záštitou MUDr. Petra 
Chudíka, predsedu PSK a s finančnou podporou Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja, boli zahájené úvodným slo-
vom starostu obce Ing. Pavlom Bekešom a príhovorom podpred-
sedu NR SR Tiborom Cabajom. Podujatie s príjemným slnečným 
počasím prilákalo veľa domácich  i zahraničných návštevníkov.  
Sobotňajší program GFS začal slávnostnou sv. omšou a pokračo-

val kultúrnym programom s dychovou hudbou Hornád z Trstené-
ho pri Hornáde a spevom našich mladých talentov Miškou Osval-
dovou a Silviou Pitoňákovou. Hľadisko zaplnila svojím koncer-
tom Jadranka Handlovská a zábavné rozprávanie Jožka Jožku.



Duchovná očista na Žlebine
30. augusta 2009 sa konala sv. omša, ktorú celebroval vdp. Ján 
Záhradník v prírode pod Hlasnou skalou na Žlebine. Krásne po-
časie umocnilo duchovnú očistu v prírode, ktorej sa zúčasnili ro-
diny s deťmi, mladí aj staršia generácia.
       

Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce
     
9.  Základná škola s materskou školou

Milí rodičia, vážení občania!
Opäť je tu jeseň a s ňou začiatok nového školského roka! 

Tento bol ale výnimočný. Nielen preto, že žiaci mali predĺžené 
prázdniny, ale predovšetkým preto, že sme začali učiť vo vyno-
venej škole. Za dva mesiace sa toho stihlo naozaj veľa, spredu 
nová fasáda, nové sociálne zariadenia, nové umývadlá a obkla-
dy v každej triede, nová elektroinštalácia, znížené stropy, nové 
svetlá v triedach. Celú budovu vo vnútri sme vymaľovali. V týchto 
dňoch sa dokončujú sprchy a šatne pri telocvični. Pri tejto príle-
žitosti sa chcem poďakovať všetkým mamičkám, učiteľskému ko-
lektívu ZŠ, p. zástupkyni ZŠ, našim upratovačkám, p. údržbárovi, 
ktorí so zanietením, vo svojom voľnom čase spoločne pracovali 
na tom, aby sme 7.9.2009 mohli nastúpiť do čistej školy. Ako to 
v spomínaných dňoch vyzeralo, si môžete pozrieť na našej we-
bovej stránke. Taktiež poďakovanie patrí p. starostovi, ktorý po-
čas prázdnin dohliadal nad celou rekonštrukciou.

V tomto školskom roku – 2009/2010- pokračujeme v novej re-
forme, ktorá sa týka už aj 2. a 6. ročníka a materskej škôlky. Ako 



som už v minulom školskom roku vysvetľovala, každá škola si 
vytvorila svoj školský vzdelávací program „ušitý na naše pod-
mienky a pomery.“  Ten náš sme zamerali na regionálnu výcho-
vu, športovú výchovu (lyžovanie) a ekologickú výchovu. Okrem 
toho sme posilnili hodiny cudzieho jazyka a informatiky. Takisto 
si môžete pozrieť Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Ždiar na 
internetovej stránke.

V septembri sa uskutočnilo plenárne rodičovské združenie 
a triedne aktívy, na ktorých sa volili triedni dôverníci a schvaľo-
val sa príspevok do ZRŠ, ako aj úrazové školské poistenie. Mu-
sím ale skonštatovať, že účasť rodičov bola nízka, dokonca v 7. 
triede nulová. Rodičia, až na výnimky, majú veľmi malý záujem 
o to, ako sa ich deti v škole majú a o osobný kontakt s triednymi 
učiteľmi. Myslím si, že aj to sa podpisuje pod učebné výsledky 
žiakov. Na druhej strane, vďaka patrí členom ZRŠ: I. Slebodovej, 
V. Siskovej a E. Pirogovej, ktorí v tomto roku zaregistrovali čin-
nosť rodičovského združenia ako občianskeho združenia, a tým 
pádom sa môže ZRŠ v Ždiari uchádzať o 2% z daní. Takýmto 
spôsobom sa získajú väčšie financie do združenia. Poďakovanie 
patrí aj za pomoc a prácu v združení aj ostatným členom ZRŠ, 
ktorí minulý školský rok pracovali vo výbore.

V rámci ekologickej profilácie školy sa žiaci  5. a 6. ročníka 
25.9.2009 pod vedením učiteľov B. Jurčovej a M. Jurča zúčast-
nili akcie Čisté hory. Okrem toho, v tomto mesiaci našu školu 
navštívilo divadlo z Prešova s muzikálovým predstavením O koz-
liatkach.

V prílohe Vás oboznámime s organizáciou v školskom roku 
2009/2010, s aktuálnymi počtami žiakov v jednotlivých triedach 
a s krúžkovou činnosťou na našej škole, ktorá nadväzuje na pro-
filáciu školy. 

   Mgr. Ľ. Budzáková, riaiteľka. Školy
V školskom roku 2009/2010 v našej škole pôsobia:

Riaditeľka ZŠ s MŠ: Mgr. Ľubosláva Budzáková
Zástupkyňa riad. školy pre ZŠ: Ing. Lýdia Zámečníková
Zástupkyňa riad. školy pre MŠ: Jana Svocáková 
Pedagogickí  zamestnanci školy: 
PaedDr. Alica Kundlová - triedna učiteľka 1. ročníka
Mgr. Alena Bekešová - triedna učiteľka 2. ročníka
Mgr. Vladimír Mačák - triedny učiteľ 3. ročníka
Mgr. Magdaléna Zoričáková - triedna učiteľka 4. ročníka
Mgr. Zuzana Chovancová - triedna učiteľka 5. ročníka 
Mgr. Barbora Jurčová - triedna učiteľka 6. ročníka
Mgr. Michal Jurčo - triedny učiteľ 7. ročníka
Mgr. Anna Budzáková  - triedna učiteľka 8. ročníka  
Mgr. Mária Petrikovičová - triedna učiteľka 9. ročníka
Mgr. Jozef Kamenický - bez triednictva
Mgr. Záhradník Ján - farár
Mgr. Gabriela Kalafutová - asistentka učiteľa v 4. ročníku
Miriam Schostoková - asistentka učiteľa v 5. ročníku
Danka Bachledová - učiteľka MŠ
Iveta Vasičáková - učiteľka MŠ
Zuzana Mačáková - učiteľka MŠ

Výchovná poradkyňa: - Mgr. Barbora Jurčová 
Vedúca MZ pre 1. – 4. ročník: - Mgr. Magdaléna Zoričáková
Vedúca PK pre spoločensko-
vedné predmety: - Mgr. Anna Budzáková
Vedúca PK 
pre prírodovedné predmety: - Mgr. Mária Petrikovičová
Koordinátor športovej výchovy: - Michal Jurčo
Koordinátorka protidrog. 
a rodič. výchovy:  - PaedDr. Alica Kundlová
Koordinátorka 
ekologickej výchovy: - Mgr. Barbora Jurčová 
Koordinátorka 
regionálnej výchovy: - Magdaléna Zoričáková

Nepedagogickí  zamestnanci školy:
Mária Lorenčíková - ekonómka školy
Mária Lukačková - vedúca školskej jedálne
Júlia Ivančáková - kuchárka v ZŠ
Jarmila Botková - kuchárka v ZŠ
Jarmila Bekešová - kuchárka v MŠ
Ladislav Mačák - údržbár, kurič školy
Mária Spirčáková - upratovačka v ZŠ
Katarína Dzilská - upratovačka v ZŠ
Rozália Olekšáková - upratovačka v MŠ

Záujmové útvary a ich vedúci
  1.  Krúžok šikovných rúk pre 1. – 2. ročník     
  PaedDr. A. Kundlová
  2.  Športový krúžok- so zameraním na streľbu pre 2. – 7. ročník
  Mgr. A. Bekešová
  3.  Regionálny  krúžok pre 3. – 4. ročník
  Mgr. Magdaléna Zoričáková
  4.  Futbalový a hokejový krúžok pre 2. – 4. ročník  
  Mgr. V. Mačák
  5.  Dramatický krúžok  pre 5. – 9. ročník   
  Mgr. Z. Chovancová
  6.  Stolnotenisový krúžok pre 5. – 9. ročník    
  Mgr. J. Kamenický 
  7.  Futbalový krúžok pre 5. – 9. ročník    
  Mgr. J. Kamenický 
  8.  Lyžovanie pre 2. – 9. ročník      
  Mgr. M. Jurčo 
  9. Tvorba školského časopisu pre 5. – 9. ročník
  Mgr. A. Budzáková
  a Mgr. M. Petrikovičová 
10.  DFS Ždiaranček pre 1. – 9. ročník    
  p. A. Gurová



V tomto školskom roku 2009/10 navštevuje materskú školu 
43 detí (40 zo Ždiaru a 3 z Tatranskej Javoriny/. Máme zriade-
né 2 triedy. V 1. triede sú deti vo veku 3-4 roky, v ktorej vyuču-
je p. zástupkyňa Jana Svocáková a p. uč. Bc. Iveta Vasičáko-
vá, ktorá je zároveň triednou učiteľkou. V 2. triede sú 5-6 ročné 
deti, v ktorej vyučuje. p. uč. Danka Bachledová a p. uč. Zuza-
na Mačáková, ktorá je taktiež triednou učiteľkou. V tejto triede 
je 17 predškolákov.  Stravovanie detí zabezpečuje kuchárka p. 
Jarmila Bekešová a p. Ružena Olekšáková, ktorá je pomocnou 
silou v kuchyni, upratovačkou a zároveň aj kuričkou. 

Od mesiaca júl prešla materská škola mnohými zmenami. 
Cez letné prázdniny sa obnovoval interiér MŠ. Pani učiteľky 
svojpomocne vymaľovali triedy, chodby, detské stoličky v trie-
dach, kryty na radiátory a starší nábytok. 

Veľká vďaka patrí rodinám, ktoré prispeli svojim sponzor-
ským príspevkom na skrášlenie našej materskej školy. Vďaka 
týmto príspevkom sme mohli zakúpiť do tried a šatne nové ko-
berce, farebné rolety, hračky, učebné pomôcky, takže pestro-
farebná škôlka na začiatku školského roka milo privítala našich 
malých škôlkárov. 

Osobitne by sme sa chceli poďakovať p. Paľovi Kriššákovi, 
ktorý zhotovil pre deti drevený domček, lavičky, vešiakové ste-
ny, drevený pult do novozriadenej jedálne. 

V mesiaci september sme zorganizovali brigádu na škol-
skom dvore, kde by sme sa chceli taktiež osobitne poďakovať: 
p. Petrovi Bachledovi, p. Martinovi Lukáňovi, p. Petrovi Vaver-
čákovi, p. Vladovi Andrášovi, p. Beáte Špakovej, p. Janke Stra-
chanovej, p. Barbore Jurčovej, sl. Márii Petrikovičovej a Veroni-
ke Pitoňákovej. Priestranný školský dvor s preliezačkami, hoj-
dačkami, pieskoviskom a altánkom sme spestrili farbami, zho-
tovili sme nové hojdačky, kolesá na preliezanie.

V tomto školskom roku nastali zmeny aj vo výchovno-vzde-
lávacom procese. Reforma školstva sa týka aj našej materskej 
školy,  vyučujeme podľa štátneho vzdelávacieho programu IS-
CED 0, máme vytvorený aj vlastný školský vzdelávací program, 
v ktorom máme zameranie na regionálnu výchovu.  Naša ma-
terská škola je zameraná na uplatňovanie kvalitnej predškol-
skej výchovy, podporujeme individualitu a jedinečnosť kaž-
dého dieťaťa. Našim cieľom je rozvíjať fyzický, psychický a so-
ciálno-emocionálny rozvoj dieťaťa a rešpektovať individuálne 
osobitosti dieťaťa.

 Jana Svocáková, zástupkyňa pre MŠ

10.  Všeobecné informácie 
 Stretnutie s dôchodcami plánujeme na 17. 12. 2009 o 14.00 
hod. 
 Do konca októbra plánujeme pripraviť spolu so ZŠ a MŠ  deň 
otvorených dverí v Základnej škole so slávnostným otvorením 
zrekonštruovanej školy a nového multifunkčného ihriska pre 
všetkých občanov našej obce.
 Žiadame občanov z Bachledovej doliny o trpezlivosť z dôvo-
du, že na ceste do Bachledovej doliny sa bude počas budova-
nia kanalizácie a vodovodu zdržiavať technika a cesta bude aj 
znečistená.
 Rok sme nechali zvykať si našich občanov na dopravné znač-
ky osadené na obecnej ceste, t.j. Zákaz parkovania v zóne, ale 
z dôvodu zhoršovania sa  situácie parkovania na zakázaných 
miestach hlavne pod základnou školou sa začne s riešením da-
nej situácie.

11.  Ďakujeme
 Všetkým občanom, ktorí starostlivo počas celého leta udržia-
vali čisté a vykosené priekopy a plochy pred svojimi rodinnými 
domami
 p. Botkovi, ktorý počas leta zodpovedne prevádzal údržbu a 
ešte pokračuje vo výmene  obecného osvetlenia
 Všetkým občanom v hmotnej núdzi zamestnaných na Obec-
nom úrade, pomocou ktorých sme zabezpečovali všetky obec-
né  práce 
 Zástupkyni ZŠ s MŠ p. Janke Svocákovej, ktorá pomocou ro-
diny, známych a kolegýň zo škôlky urobila kus práce v MŠ cez 
prázdniny.
 Všetkým rodičom, ktorí pomáhali pri čistení a upratovaní zá-
kladnej školy, aby sme stihli začiatok školského roka . Taktiež 
všetkým rodičom, ktorí pomohli pripraviť škôlku a ktorí aj prispeli 
finančne na zakúpenie hračiek, kobercov a iných vecí pre našich 
najmenších škôlkarov. 
 Všetkým, ktorí sa pričinili pri organizovaní všetkých športových 
a kultúrnych podujatí počas predošlých troch mesiacov
 Vedeniu školy a pedagogickým pracovníkom, zamestnan-
com, ale predovšetkým obidvom upratovačkám  základnej školy 
za upratanie školy a prípravu tried, aby sa mohol začať školský 
rok len s trojdňovým meškaním a zvládnutie vyučujúceho proce-
su za ťažkých podmienok za plnej rekonštrukcie školy.

12.  Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať spoluobčanom obce 

Ždiar, ktorí v mesiacoch júl, august a september 2009 oslávili 
svoje životné jubileá. 

Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do 
ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar a  všetci občania obce 
Ždiar.

90 rokov   80 rokov
Anna Slodičáková  Bernadeta Zoričáková   
    Júlia Olekšáková 
88 rokov      
Rozália Bekešová   75 rokov
    Anna Mačáková
87 rokov   Mária Mačáková 
Mária Blaščáková    
Karol Krasuľa   70 rokov
    Ján Bekeš
81 rokov   Ladislav Svocák
Margita Bekešová  Margita Slodičáková
    Katarína Tribulová  
    Mária Goliášová
    Benjamín Pitoňák
        
        
 

Ing. Veronika Pitoňáková       
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Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava 
a tlač tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 15. 10. 2009.

Obec Ždiar v zastúpení Ing. Pavlom Bekešom, sta-
rostom obce, uzatvorila Zmluvu o poskytnutí nená-
vratného finančného príspevku s Ministerstvom vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim or-
gánom pre ROP na projekt: „Re-
konštrukcia Základnej školy s 
materskou školou v Ždiari“, opat-
renie 1.1-2008/01 Infraštruktúra vzdelávania. Projekt 
NFP je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 
85% z ERDF a celkové oprávnené výdavky na realizá-
ciu prokejtu, na ktorom sa začali práce 1. júna 2009, 
predstavujú 673 481,70 Eur. Rekonštrukciou elektro-
inštalácie, prípojky nízkeho napätia, ústredného kú-
renia, sociálnych zariadení, zdravotechnickej inšta-

lácie a znížením energetickej náročnosti školského 
objektu výmenou okien a zateplením sa zvýši úroveň 
poskytovania výchovno-vzdelávacích služieb súčas-
ným aj budúcim generáciám.

Hoci oficiálny termín ukonče-
nia rekonštrukcie školy je na bu-
dúci rok v máji, žiaci sa už učia 

nerušene a využívajú školu naplno. S rozsiahlou re-
konštrukciou školy sa začalo v júni 2009 a zaháje-
nie školského roku sa oddialilo o tri dni. Ešte zostáva 
dokončiť zateplenie vonkajšej fasády a poupratovať 
okolo školy. K investícii spolufinancovanej EÚ sme 
prispeli ešte vymaľovaním všetkých priestorov školy 
z vlastných zdrojov ZŠ. 

Investičné akcie


