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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

 prešli prvé tri mesiace roku 2010, opäť Vám priblížime 
skutočnosti, ktoré nastali počas uplynulých dní. 

 Rok 2010, tak ako som už avizoval, že bude veľmi ťažký 
pre obce a mestá z hľadiska toho, že kríza naplno prepuk-
ne v tomto roku sa potvrdzuje. Väčšiu a teda aj rozhodujú-
cu časť nášho rozpočtu tvoria podielové dane/ 2/3 financií/, 
ktoré dostávame od štátu. Štát nemá z čoho prerozdeľovať a 
teda kráti obciam a mestám. Daňový úrad za prvé tri mesia-
ce nám poukázal o 21 600 € menej financií oproti roku 2009, 
a to už v roku 2009 sme mali krátené financie o 16 % opro-
ti roku 2008 . Na mesiac marec nám Daňový úrad poukázal 
len 10 000 €, čo predstavuje 50 % z nákladov potrebných na 
chod obce. Obce a mesta majú v súčasnej dobe veľké exis-
tenčné problémy. Náš schválený rozpočet už od prvých dní 
musíme korigovať , aby sme mohli zabezpečiť chod obce 
bez nejakých obmedzení. Obec nie je zaťažená žiadnym úve-
rom, hoci minulý rok sa investovalo veľmi veľa.

 Obecné zastupiteľstvo zasadalo v januári a v marci podľa 
plánu zasadania. Obecná rada zasadala pred každým zasa-
daním zastupiteľstva. Jednotlivé poslanecké komisie zasa-
dali podľa potreby, ako bolo potrebné riešiť obecné veci a 
úlohy zo zastupiteľstva.

Prvé tri mesiace boli veľmi náročné pre obecný úrad. Bolo 
potrebné ukončiť rok 2009, pripraviť záverečný účet obce za 
rok 2009. Spracovať všetky plány činnosti pre Civilnú obra-
nu, Povodňové plány, Požiarnu ochranu. V zmysle prijatých 
nových zákonov a vyhlášok, absolvovať školenia a zapraco-
vať ich do každodennej činnosti každého odboru na obec-
nom úrade a riešiť každodenné potreby obce.

V najbližšom možnom čase hliadky zložené z poslancov 
OcZ a členov DHZ vykonajú preventívnu protipožiarnu kon-
trolu najrizikovejších objektov v obci v zmysle § 24 ods. 2 
zákona č.314/ 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je obec 
povinná vykonať preventívnu kontrolu pred požiarmi, dosta-
li sme to aj v zápise z poslednej kontroly Obvodného po-
žiarneho útvaru, ktorý vykonal štátnu kontrolu na dodržiava-
nie protipožiarnych zákonov. Tento celý rok majú poslanci vo 
svojich poslaneckých obvodoch garanciu za dodržiavanie 
čistoty a protipožiarnych opatrení. Je väčšina zodpovedných 
občanov, ktorí si udržujú svoje okolie v čistote, ale máme ta-
kých, ktorí ešte v sebe nenašli občiansku zodpovednosť.

 Na konci roka 2009 sme sa už tešili, že ušetríme v obec-
nej pokladni na zimnej údržbe a vykurovaní obecných bu-
dov. No hneď od začiatku roka 2010 nás prekvapili mrazy s 
neobvykle malou nádielkou snehu, častými zmenami poča-
sia, a bolo po šetrení. So zimnou údržbou sme začali už v 
októbri, potom sme mali do januára relatívne pokoj. Snehu 
tento rok sme nemali toľko na koľko sme boli zvyknutí, ale 
posypového materiálu toľko ako v roku 2009, a to z dôvodu 
častej zmeny počasia a zvýšeného posypu v časti Bachle-
dova dolina, odbočka a od odbočky po koniec obce. Naša 
obec je veľmi roztiahnutá a tým aj náročná na energiu osvet-
lenia, zimnú údržbu, údržbu ciest, prevádzkovanie kanalizá-
cie, dopravných vzdialeností, ale hustota osídlenia našej ob-
ce na takú vzdialenosť a rozlohu je veľmi nízka.

 Aj tento rok budeme musieť urobiť vysprávky na obec-

ných cestách, ktorých je veľa a tu sa zas budeme opakovať, 
že sme malo dbali na vytekanie vôd z priľahlých pozemkov, 
ktoré cestu poškodzujú. Podložie obecných ciest nebolo ro-
bené v minulosti na súčasný stav, a aby cesta bola širšia sa 
asfalt kládol na nespevnené krajnice. Parkovanie áut na kraj-
niciach ich značne poškodzuje. Voda vytekajúca z príjazdo-
vých ciest na obecnej ceste cez noc zmrzne aj s asfaltom, 
ktorý popraská, a pri rozmŕzaní a veľkom zaťažení autami sa 
cesta poškodzuje. Veľká časť občanov si naše upozornenie 
na urobenie si odrážok, ich udržiavanie, zobrala za svoje, no 
je ešte veľa takých občanov, čo na to nereagujú a tých bu-
deme tento rok riešiť.

Na obecných službách ostalo pracovať 7 občanov, kto-
rí spĺňajú podmienky zamestnanosti v rámci obecných slu-
žieb. Na zamestnanosť týchto občanov v obecných službách 
dostávame od štátu financie len na štyri hodiny denne. Po-
mocou nich budeme aj tento rok zabezpečovať udržiavanie 
čistoty verejných priestranstiev, údržbu obecného majetku, 
zber TKO a roznášanie pošty. Nie je v obecných možnos-
tiach ani po stránke technickej ani finančnej zabezpečiť udr-
žiavanie komplexnej čistoty obce, dobrý technický stav ciest, 
priekop a verejných priestranstiev v stave v akom by mali byť. 
Preto Vás touto cestou žiadam o zapojenie sa do procesu 
čistoty obce a udržiavania aspoň tých základných veci / prie-
kopy okolo cesty, potoky, pozemky okolo cesty/, aby sme si 
náš spoločný majetok, ktorý slúži nám všetkým, udržiavali a 
chránili pred zničením a poškodením. Všade tam, kde je kro-
vie a prerastené stromy je potrebné ich ošetriť tak, aby ne-
tienilo obecné osvetlenie. Jednou výhodou vo väčšine ne-
výhod je, že skoro každá časť spomínaných pozemkov je vo 
vlastníctve konkrétneho vlastníka alebo susedí s pozemkom 
obecnej priekopy, potoka či cesty. Keď každý si urobí poria-
dok oproti svojmu pozemku, za veľmi rýchly čas dosiahneme 
uspokojivý stav starostlivosti o našu obec. Je to zároveň aj 
naša povinnosť voči obci. 

 Obec od začiatku roka spracovala podklady /vysporia-
danie pozemkov, projekty na stavby, vyjadrovania, žiadosti, 
stavebné povolenia / na podanie žiadosti o finančné zdroje 
na stavbu Kanalizácia a ČOV II. etapa t.j. od prečerpávačky 
pod obecným úradom až po koniec obce. Projekt sme podá-
vali na Úrad vlády SR, ktorý je financovaný zo švajčiarskych 
fondov a bude posudzovaný v lehote 6 mesiacov Vládou SR 
a partnermi zo Švajčiarska. Výhodou projektu je financova-
nie (Vláda SR 15% a švajčiarsky fond 85%), bez spoluúčasti 
obce. Naša obec s počtom obyvateľov 1325 nespĺňa krité-
ria pre žiadosti z fondov EÚ, ktorých základná podmienka je 
2000 obyvateľov obce.

 Z Environmentálneho fondu riešime kanalizáciu - Bachle-
dova dolina. Tento fond poukazuje veľmi nízke dotačné su-
my, preto sa aj kanalizácia „vyšný koniec“ robila skoro 14 
rokov. Ešte minulý rok sme dali opätovne žiadosť na dofinan-
covanie rozpracovanej kanalizácie a rekonštrukcie čističky v 
Bachledovej doline, s ktorou sa zároveň buduje aj vodovod.

 Každý rok riešime opravu obecnej cesty, preto sme hľada-
li možnosť získania financií na rekonštrukciu obecnej cesty. 
Jediná výzva ROP s možnosťou čerpania európskych fondov 
bola výzva „Regenerácia sídiel“, /kde v tomto projekte mu-
sia byť zahrnuté aj iné aktivity ako zeleň, spevnené plochy, 



osvetlenie, chodník/ v rámci ktorej sme podali projekt pod 
názvom „Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“, ktorý rie-
ši dopravné značenie v centre obce, rekonštrukciu miestnej 
komunikácie od čerpacej stanice k požiarnej zbrojnici, od 
polície po obecný úrad, cestu ku škole, parkovacie miesta 
pri zdravotnom stredisku a škole, chodníky pri parkovacích 
miestach a k zdravotnému stredisku, zeleň a osvetlenie. Na 
pozemku Farského úradu v Ždiari, s ktorým máme zmluvu o 
nájme, pod potravinami U Vlasty, sa vytvorí malý park s lavič-
kami, osvetlením a zeleňou. 

Tento rok máme podané žiadosti s projektmi, ktoré ak bu-
dú schválené, v krajnom prípade si budeme musieť pomôcť 
úverom na preklenutie obdobia financovania, ale bude to len 
v takej výške, že nebude to mať dosah na vývoja obce a ani 
na zadlženie obce z dlhodobého hľadiska.

Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu a všetky vyjad-
renia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu elektrického 
vedenia, výstavbu trafostanice a nového káblového rozvodu 
pre časť územia oproti penziónu Jánošík. 

Z Úradu vlády sme na základe žiadosti dostali dotáciu, 
ktorú sme chceli použiť na zateplenie severnej steny zdra-
votného strediska, ale z dôvodu, že poukázané financie ne-
môžu byť použité na tento účel, budú použité na výmenu už 
všetkých okien na zdravotnom stredisku vrátane pošty.

V súčasnej krízovej situácii máme aj s vedením školy sta-
novený cieľ, po stránke technického stavu oboch budov 
školy ako aj vyučovacieho procesu. Po rekonštrukcii školy, 
zdokonalení riadiaceho procesu sa dosiahol stav, že o na-
šu školu je záujem zo strany pedagógov, čím vedenie školy 
môže klásť väčšie nároky na prácu pedagógov a zamestnan-
cov školy.

Obec ďalej riešila legalizáciu vodného zdroja pre mater-
skú školu. Voda sa odoberala z vodného zdroja vybudova-
ného ešte v minulom období, ale do dnešného dňa, nebol 
vybavený oficiálne odber vody. Preto sme najprv uzatvorili 
zmluvy o prenájme pozemkov, dali spracovať projekty a po-
dali žiadosť o ochranné pásmo I . stupňa a zároveň o odber 
vody z vodného zdroja.

Minulý rok sme riešili všetkých, ktorí boli napojení na ka-
nalizáciu a neplatili stočné, doriešili sme odber elektrickej 
energie na ČOV, zlepšili sme účinnosť práce na čističke, no 
aj napriek tomu podľa predbežných podkladov, bude obec 
doplácať Podtatranskej vodárenskej spoločnosti do 6 650 €. 

Tento nedoplatok sa zvýšil nárastom spotreby elektric-
kej energie na prečerpávanie väčšieho množstva kalov, pre-
vzdušňovanie kalov v procese biologického zrenia a zvýše-
ním ceny za elektrickú energiu.

V obecných bytoch sme vytvorili samostatný fond opráv, 
kde si nájomcovia budú po našetrení financií sami rozhodo-
vať o druhu údržby na bytovkách. 

Na obecnom osvetlení sme zakúpili citlivejšie a modernej-
šie spínače svetla za účelom skrátenia doby svietenia a ďal-
šieho šetrenia.

Obec, ako jeden z účastníkov konania v zimných mesia-
coch absolvovala ďalšiu desiatku jednaní na úrovni Minister-
stva životného prostredia, ochrany prírody, TANAP-u, ohľa-
dom zaradenia určitého územia zo zóny ochrany do zóny 
možného rozvoj na Strednici - Malý rígeľ. Navrhnutý stav zo-
nácie po pripomienkovom konaní by mal byť Vládou SR v 
mesiaci máj schválený, čím by sa mala táto časť územia v 
budúcnosti dať využiť na výstavbu športovísk. Napriek veľmi 
ťažkému vyjednávaniu a presviedčaniu, aby sme zabezpečili 
budúci možný rozvoj cestovného ruchu v našej obci, sa na-
šli aj takí naši spoluobčania, ktorí tento proces chceli úplne 
prekaziť. 

 Pravidelne sa stretávame s tými istými občanmi, ktorí si 
neplnia svoje povinnosti v platení poplatkov a daní ani po 
druhej výzve, čo spôsobuje väčšie zaťaženie na úrad pri vy-

pisovaní upomienok, vymáhaní a v neposlednej miere aj ďal-
šie finančné zaťaženie na zasielanie pošty, na právne zastu-
povanie v sporoch. Obecný úrad sa musí riadiť zákonmi a 
nariadeniami, musí zabezpečiť výber daní a poplatkov, mu-
sí zabezpečiť vymáhanie nedoplatkov od tých, ktorí si bez-
dôvodne neplnia povinnosti, pretože dodržiavanie tých-
to nariadení, zákonov, vyhlášok zo strany obecného úradu 
pravidelne kontrolujú štátne organy, kontrolór obce, obecné 
zastupiteľstvo a za nedodržanie povinnosti by úradu hrozili 
sankcie. 

V tomto roku sa budú konať voľby do parlamentu a komu-
nálne voľby. Na základe technicko-organizačného opatrenia 
Obvodného úradu v Poprade sme spracovali tieto opatrenia 
na obecné podmienky k voľbám do parlamentu, ktoré sa bu-
dú konať v júni 2010.

Na najbližšie tri mesiace Vás ešte ráz chcem požiadať:

  Udržiavať čistotu v okolí svojich domov, potokov 
 a verejných priestranstiev
  Dokončenie odrážok na prístupových cestách 
 a ich udržiavanie, aby sa nepoškodzovala obecná 
 cesta a jej okraje
  Vyčistenie cestných rigolov a ich udržiavanie okolo 
 obecných ciest vo všetkých častiach obce v úseku 
 svojich nehnuteľností
  Pravidelne vyťahovať žumpy, udržiavať malé domové 
 čističky v optimálnom stave, aby sme neznečisťovali 
 susedné pozemky, priekopy a potoky
  Neparkovať autá na obecnej ceste
  Nevypaľovať staré porasty trávy a spaľovať odpad
  Dodržiavať protipožiarne opatrenia, aby ste neohrozovali 
 svoj a predovšetkým cudzí majetok 

 V mesiaci apríl máj a jún medzi naplánované veci, ktoré 
chceme zvládnuť, budú: 

  Dokončiť a skolaudovať rekonštrukciu základnej školy 
 do konca mesiaca máj
  V spolupráci s farským úradom zabezpečiť rekonštrukciu 
 Kaplice pri odbočke do Blaščackej doliny
  Pokračovať v príprave vyjadrení, povolení a projektu 
 na rekonštrukciu elektrického jestvujúceho vedenia 
 a výstavbu nového elektrického vedenia 
 a transformátora za financie VSE
  Zabezpečiť pravidelné kosenie a čistenie verejných 
 priestranstiev obce 
  Urgovať SSC, aby vyčistili priekopy od posypu po zime, 
 dokončili rekonštrukciu priepustov popod hlavnú 
 cestu I/67
  Zabezpečiť optimálnu dobu svietenia obecného 
 osvetlenia vzhľadom na náklady 
 Pokračovať vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov 
 pod obecnými cestami
  Vysporiadať pozemok pod plánovanú čističku
  Zabezpečiť opravu výtlkov na obecných cestách
  Vymeniť okná na zdravotnom stredisku 
  Poopravovať a očistiť autobusové zastávky
  Urobiť maximum, aby podané projekty boli úspešné

Na záver by som chcel vysloviť za všetkých presvedčenie, 
že si našu obec spoločne dáme do vzorného poriadku. 

 Ing. Pavol Bekeš, starosta obce



2. Ekonomika obce 

Rozpočet na rok 2010 bol prijatý vyrovnaný, mierne prebytko-
vý. Obec priebežne plni rozpočet obce v príjmovej ako aj vo vý-
davkovej časti za I. Q 2010.

 
 Ešte sú medzi nami občania, ktorí si po aj po viacerých upo-

mienkach nesplnili povinnosť a nezaplatili poplatok za odvoz 
TKO ako aj dane za rok 2009. Týmto ich vyzývame, aby si túto 
povinnost splnili čo v najkratšom čase, budeme nedoplatky vy-
máhať exekúciou. 

 
 Poplatok za TKO na rok 2010 bol splatný do 31. marca 2010, 

tí čo pozabudli zaplatiť, upozorňujeme, aby tak urobili čo najskôr.

 V mesiaci apríl budú zasielané platobné výmery na daň z ne-
hnuteľností, splatnosť bude do 31. mája 2010 /podľa výšky da-
ne/. Výška dane zostáva na úrovni roku 2009.

   Jana Olekšáková, ekonómka obce
 
 

3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce

Drobné stavby a stavebné úpravy
DS - Drevený stánok, Ľubomír Tropp Ždiar 407
SÚ – Rekonštrukcia prístupovej komunikácie, Pozemkové spo-
ločenstvo Strednica
DS – Drevený altánok, Jozef Pitoňák s manž. 678

Oznámenie o začatí stavebného, územného a kolaudačného ko-
nania
Ozn o zač. KK, Roľnícky dvor, Ing. Z. Lučivjanská Poprad
Ozn o zač. UKaSK, Rodinný dom, Martin Bachleda 436
Ozn o zač. K, Víkendový dom s 1 bytovou jednotkou, E.S. Tatras 
Consulting s.r.o. Prešov
Ozn o zač. K, Reklamná tabuľa, Ľubomír Slodičák 443
Ozn o zač. K vo veci správneho deliktu, Objekt rýchleho občer-
stvenie, Ing. Martin Paško a manž., Kežmarok
Ozn o zač.UK, Penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice
Ozn o zač. UKaSK, Zrubový víkendový dom, Vladimír Blažek, 
Bratislava
Ozn o zač. UKaSK, Dvojgeneračný dom, Samuel Klocháň, T.Ja-
vorina 18
Ozn o zač. UKaSK, Chata Ba, Ing. Pavol Bayer s manž. Magda-
lénou, Bratislava

Záväzné stanoviská
k užívaniu MZZO, Ján Špak s manž. Beátou, Lendak
k užívaniu MZZO, Bachledka s.r.o. Kežmarok
k výrubu stromov, Alžbeta Gurová
k protipožiarnej vodnej nádrži, PS Strednica
k zámeru – Lanová dráha Starchan SkiCentrum

Stavebné povolenia
Plynofikácia rod. domu 365, Božena Jakubčová, Kežmarok
Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar, Obec Ždiar
Rodinný dom, Martin Bachleda 436
Rodinný dom, Ján Pavlikovský s manž. Ivetou 114

Územné rozhodnutia
Protipožiarna vodná nádrž a prístupová komunikácia, PS Stred-
nica
Víkendové domy a rod. dom, Miroslava Patakyová, Dlhé Klčovo
Rodinný dom, Peter Pitoňák s manž. Ľudmilou 333

Kolaudačné rozhodnutia
Rodinný dom, Ján Špak s manž. Beátou, Lendak
Penzión, Bachledka s.r.o. Kežmarok

Rozhodnutia
-Oporný múr, Ján Pavlikovský s manž. Ivetou 114
 o prerušení UKaSK, Parkovisko s lyžiarňou pri penzióne Perla-
-Aqua, Mária Šiffelová, Sp. Nová Ves
 o zmene nedokončenej stavby na Rodinný dom s ubytovaním, 
E.S. Tatras Consulting s.r.o.Prešov
 s odkazom na súd, Oplotenie, Zuzana Bachledová 680 a Alojz 
Michalák 238
 o zastavení UK, výstavba cykloturistického chodníka, Mesto 
Sp. Belá
 o zastavení stavebných prác, Rekreačný dom s ČOV, MUDr. 
Bardúň, Pezinok
 o zmene stavby Penzión, E.S. Tatras Consulting s.r.o.Prešov
 o prerušení KK, Roľnícky dvor 43, Ing. Zuzana Lučivjanská Po-
prad
 o odstránení stavby Unimobunka, Jarmila Maličká Poprad
 o povolení Reklamné zariadenie, Ľubomír Slodičák 443
 o odstránení nepovolených prác, Rodinný dom, Ing. Ľubomír 
Belko, Lipt.Hrádok
 o zastavení konania o odstránení stavby drevený stánok z dô-
vodu podania na súd, Ovomix Monika, Monika Bekešová Slov. 
Ves 340
 o nariadení zabezp. prác, Rodinný dom 328, JUDr. Bírošová, 
Skalka nad Váhom
 o prerušení konania, Parkovisko s lyžiarňou, Mária Šiffelová, 
Sp.Nová Ves

Výzvy
V na predloženie dokladov, Reklamné zariadenie, Bachledka 
s.r.o. Kežmarok
V na doplnenie DS-Garáž, Peter Janitor s manž. Evou 516

ÚPD Informácie,
Mačeková, Sp. Belá
Slavkovská, Gánovce
Janka Tatranská, Trenčín
Dana Burns, Trenčín
Jaroslav Heldák, Poprad

Odvolania
UR – Rodinný dom a víkendové domy, Ing.arch.Jarmila Vojtaš-
šáková, Poprad

Zámery
Lanová dráha – Strachan SkiCentrum

Štátny stavebný dohľad
Objekt rýchleho občerstvenia, Ing. Martin Paško s manž. Zuza-
nou, Kežmarok
Rodinný dom 328, JUDr. Bírošová

Iné
Verejné prerokovanie Zámer – Sedačková lanovka Ždiar Stred-
nica
Poskytnutie informácií k reklamným zariadeniam umiestneným 
pri ceste, OR PZ Poprad, odd. doprav. inšpektorátu

  Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva

 28.04.2010
 26.05.2010
 30.06.2010
 
5. Zber a odvoz TKO 
 
15.4.2010  13.5.2010 10.6.2010
 29.4.2010  27.5.2010 24.6.2010



6. Zber separovaného odpadu 

5.5.2010  
 2.6.2010 

7. Evidencia obyvateľov od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010

Prihlásení na trvalý pobyt: 11 Odhlásení z trvalého pobytu: 6
Zuzana Kriššáková Vratko Hachol
Paulína Kriššáková Margita Hacholová
Lea Kriššáková J.S.  
Ema Kriššáková Ján Fáber  
Petronela Spirčáková  Viera Fáberová 
Samuel Andráš Frederik Fáber  
Ján Špak     
Beáta Špaková Zomrelí: 1
Beáta Špaková Žofia Pisárová 
Gabriela Špaková   
Vladislav Kriššák   

Narodení: 4    
Šarlota Čermáková /22.12.2009/
Nela Sisková
Ema Lukáňová
Daniel Michalák

Počet obyvateľov k 31.3.2010: 1333 
  
 Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka
 

8. Informácie 

 20.3.2010 sa konala výročná členská schôdza Telovýchovnej 
jednoty 
 2.3.2010 obec organizovala jedno z kôl Tatranskej žiackej ligy, 
kde našu obec a základnú školu reprezentovali deti z našej ško-
ly. Naši športovci obsadili v jednotlivcoch medailové umiestne-
nia a celkovo škola skončila na 1 miesta pred školami Kežmarku, 
Vysokých Tatier, Zakopaného, Lendaku a Liptovskej Tepličky
 23.4.2010 o 14.00 hod. pripravujeme stretnutie s dôchodcami
 12.5.2010 o 13.00 hod. bude stretnutie s deťmi narodenými v 
roku 2009
 V mesiaci apríl bude zber elektroodpadu – sklad elektroodpa-
du bude na obecnom úrade, ukladať sa môže len cez pracovný 
čas
 26.06.2010 – otvorenie letnej turistickej sezóny – Jánske 
ohne

9. Školstvo

Základná škola s materskou školou, 
Ždiar 255
Vážení občania!
 Blíži sa jar, veľkonočné sviatky! Jar sa spája u 
nás v škole s pre nás veľkým sviatkom, a to Dňom učiteľov (28. 
marec). Touto cesto by som chcela poďakovať najmä pani uči-
teľkám, ktoré už nie sú súčasťou nášho učiteľského kolektívu, 
ale ktoré v ždiarskej škole pôsobili, učili Vaše deti, možno i Vás, 
i nás. Ktoré si však zaslúžia, aby sme si na nich spomenuli a po-
ďakovali im. Dovoľte mi preto, vážené bývalé pani učiteľky, veno-
vať Vám s úcty a vďaky báseň, ktorá hovorí za všetko:

Starenky učiteľky
Starenky učiteľky postávajú na priedomí,
keď sychravá jeseň im kýva na pozdrav.

Vlasy im poprášila krieda
a po ich tvárach ako po notovej osnove

prechodia poltóny spomienok,
úsmevov a sĺz.

Ich ruky sa sformovali do tvaru detskej hlávky.
Čakajú pohľadnicu od mora,
či sneženie púpav zo strání,

či zacenganie po hodine života?
Starenky učiteľky postávajú na priedomí,
krátkozrakými očami hľadajú ryšavé slnko

a čudujú sa koncertu vtáctva
i akýmsi dotieravým veršom – už je čas?

Ich žiaci dávno uleteli z dohľadu,
len pamäť stareniek učiteliek ich drží za

pačesy.
Jedni sa stali hrdinami práce

a iní kradnú a bijú si ženy
a iní si pretancovali život

a iní hľadajú šťastie, a preto sú smutní
a veľmi by sa chceli vrátiť do školských lavíc.

Starenky učiteľky postávajú na priedomí.
A čakajú svojich šedivejúcich žiakov,

aspoň ich pieseň, aspoň kartu od nich.
A veď by stačilo napísať: bába búva,

mama myje Miša,
spomínam na Vás, žijete ešte, pani učiteľka?

Spomíname na Vás, vážime si, čo ste nás naučili a prajeme 
k Vášmu sviatku ešte veľa, veľa dní presvetlených slnkom a ľud-
ským teplom. Riaditeľka školy

V ďalšej časti Vás, milí občania, chceme informovať o všetkých 
aktivitách, súťažiach a úspechoch našej školy počas mesiacov 
január až marec. Podrobnejšie informácie o našej činnosti nájde-
te na školskej webovej stránke. Taktiež organizujeme množstvo 
aktivít, ktoré sú prístupné pre širšiu verejnosť, nielen pre žiakov 
našej školy. Tým Vás srdečne pozývame na tieto akcie do školy! 
Poslednou takou bola prehliadka tvorivých veľkonočných diel-
ní, kde žiaci spolu s učiteľmi pripravili nádherné, nápadité veľ-
konočné stoly plné vlastnoručne vyrobených ozdôb a symbolov 
Veľkej noci. 

Tiež sa chcem poďakovať súčasnému rodičovskému združe-
niu, ktoré pomáha škole a podporuje všetky aktivity, finančné 
odmeny pre žiakov a činnosť našej školy! 

Riaditeľka školy 
 

Aktivity ZŠ v mesiacoch január – marec 2010

JANUÁR
 Okresné kolo matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka 
Úspešnými riešiteľmi MO sa stali Valentínka Monková – 5. ročník 
a Silvester Mačák – 9. ročník.
 Prírodovedná exkurzia žiakov v Košiciach – Prírodovedné mú-
zeum, Bota-nická záhrada, Planetárium – exkurzia sa konala v 
rámci ekologickej výchovy, na ktorú sa naša škola užšie profi-
luje, ale tematicky nadväzovala aj na učivo prírodopisu, biológie 
a fyziky. 

 Na skle maľované – vystúpenie členov prešovského kočovné-
ho divadla v ZŠ. Žiaci si mali možnosť vypočuť, ale i zaspievať 
známe piesne z ešte známejšieho muzikálu Na skle maľované. 
Vystúpenie malo veľký úspech. Realizované bolo prostredníc-
tvom kultúrnych poukazov.



 Polročné vyhodnotenie - už tradične prebieha v našej škole 
súťaž o najlepšiu a najaktívnejšiu triedu, ktorá sa vyhodnocuje
zvlášť za I. a II. polrok. Tentokrát boli víťazmi na I. stupni 4. a 1. 
ročník a na II. stupni 6. a 8. ročník. Odmenou im boli nádherné 
veľké a sladké torty, ktoré dalo pre víťazné triedy upiecť rodičov-
ské združenie, za čo im ďakujeme!

FEBRUÁR
 Zápis prvákov do ZŠ - 10.2.2010 sa uskutočnil zápis žiakov do 
1. ročníka. Z celkového počtu 16 žiakov, bolo nakoniec zapísa-
ných 13. Trom žiakom bol na žiadosť ich zákonných zástupcov 
umožnený odklad školskej dochádzky.

 Okresné kolo dejepisnej olympiády – zúčastnili sa ho na-
ši deviataci 4.2.2010, z ktorých sa najlepšie umiestnil Silvester 
Mačák, žiak 9. ročníka (7. miesto). 
 Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka, organizuje sa už tradične 
pre žiakov siedmeho ročníka.
 Valentínska pošta – žiaci, učitelia i ostatní nepedagogickí za-
mestnanci si mali možnosť pri príležitosti Dňa sv. Valentína vyjad-
riť svoje vzájomné sympatie malými darčekmi –Valentínkami.
 Valentínsky karneval sa tohto roku konal netradične na ľade 
v piatok 12.2.2010. Nechýbala dobrá nálada, teplý čaj, šišky a 
tombola. Niektorí sa tak dobre zamaskovali, že ich nespozná-
vame dodnes. A vynikajúce masky mali samotní učitelia aj uči-
teľky.

 Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
Dňa 25.2.2010 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Hviez-
doslavovho Kubína. Súťažilo sa v týchto kategóriách: I. kategória 
- 2. až 4. ročník, II. kategória - 5. až 7. ročník a III. kategória - 8. 



až 9. ročník. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať 
na obvodnom kole v Poprade, sú to: L. Vojtaššáková (4. r.) , P. 
M. Michaláková (2. r.), D. Zoričák (5. r.), M. Pitoňák (6. r.), V. Zá-
mečníková a S. Budzáková (8. r.). Všetkým srdečne blahoželá-
me a držíme v ďalších kolách palce!

MAREC
 Mesiac marec sme začali s veľkými lyžiarskymi úspechmi. Na-
ši žiaci vybojovali v jednotlivých kolách Tatranskej lyžiarskej ligy 
Putovný pohár primátora Vysokých Tatier, t. z. 1. miesto spo-
medzi 7 škôl. Všetkým zúčastneným pretekárom ďakujeme za 
úspešné reprezentovanie školy a tiež p. učiteľovi M. Jurčovi, kto-
rý žiakov trénoval.

 Školské lyžiarske preteky v slalome sa uskutočnili v nedeľu 
14.3.2010 o 11:00 h. na Strednici za čarovného pravého zim-
ného počasia, nechýbala metelica, ktorá mnohých súťažiacich 
doslova brzdila pri rýchlosti a možno aj pri pádoch. Odmenou 
bol horúci čaj, sladký keksík, pre víťazov medaily, pekné ceny a 
zdravo vyštípané líčka. 
 Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka 2010 zo slovenského 
jazyka a literatúry a matematiky sa uskutočnilo 10. marca 2010. 
Výsledky tohto testovania (ktoré budú známe začiatkom apríla) 
sa uvádzajú žiakom do prihlášok na stredné školy, čo do veľkej 
miery ovplyvňuje úspešnosť ich prijatia. Výsledky tiež dávajú ob-
raz o vedomostnej úrovni žiakov, kvalite a úspešnosti školy.
 Okresné kolo fyzikálnej olympiády
12.3.2010 reprezentovali našu školu v okresnom kole FO v Po-
prade dvaja žiaci. Silvester Mačák z 9. ročníka, ktorý sa opäť stal 
úspešným riešiteľom FO a Veronika Zámečníková z 8. ročníka, 
ktorá sa umiestnila na peknom 7. mieste. 
 Exkurzia – Belianska jaskyňa
V rámci ekologickej výchovy a predmetu prírodopis sa žiaci 8. 
ročníka zúčastnili exkurzie do Belianskej jaskyne, kde mohli 
prostredníctvom zážitkového učenia pozorovať krasové proce-
sy v našej prírode. 

 Matematický Klokan – 22.3.2010 sa žiaci dobrovoľne zapojili 
do riešenia korešpondenčnej matematickej súťaže. Otestovali si 
tak svoje matematické a logické schopnosti. 
 Svetový deň vody – v rámci ekologickej výchovy sa žiaci za-
pojili do pripravovaných aktivít. Pod vedením koordinátorky eko-
logickej výchovy, p. uč. B. Jurčovej pripravili rozhlasovú reláciu, 
propagačný panel a súťaž o najkrajšiu báseň na tému voda.
 Deň učiteľov – 26.3.2010 sa konala pri príležitosti osláv Dňa 
učiteľov slávnostná pedagogická rada. Najkrajším darčekom v 
tento deň boli pre učiteľov úprimné slová vďaky, vlastnoručne 
vyrobené originálne darčeky a pozdravy od žiakov školy a tiež 
slávnostný kultúrny program plný poézie, piesní a poďakovaní 
učiteľom, ktorý pripravili žiaci 4. ročníka (pod vedením p. uč. M. 
Zoričákovej) ZŠ a deti MŠ. V škole prebehla tiež súťaž o najkraj-
šiu báseň a venovanie pre učiteľa, najkrajšie p. riaditeľka odme-
nila cenami. Všetkým žiakom zo srdca ďakujeme.



 Obvodné kolo HK v Poprade – víťazi školského kola Hviezdo-
slavovho Kubína nás 31.3.2010 reprezentovali v Poprade na ob-
vodnom kole (výsledky súťaže neboli ešte v čase uzávierky zná-
me – oboznámime Vás s nimi v budúcom čísle).
 Veľkonočné tvorivé dielne – 31.3.2010 sa aula základnej ško-
ly premenila na výstavu veľkonočných tvorivých dielní, ktorá sa 
niesla v duchu tradícií našich zvykov pri veľkonočnom slávení 
týchto kresťanských sviatkov. Každá trieda spolu s triednym uči-
teľom prezentovala svoje vlastné výrobky a dekorácie. V tento 
deň pod vedením koordinátorky regionálnej výchovy, p. uč. M. 
Zoričákovej, dievčatá 4. ročníka v goralských ždiarskych krojoch 
rozdávali žiakom celej školy veľkonočné vajíčka.

V MESIACI APRÍL PRIPRAVUJEME:
 Športový deň pri príležitosti Svetového dňa zdravia
 Goralské spievanky 
 Okresné kolo matematickej olympiády žiakov 6. – 8. ročníka
 Čitariádu
 Štúrov Zvolen 
 Deň Zeme
 Triedne aktívy z dôvodu hodnotiacej trištvrte ročnej hodnotia-
cej porady

Materská škola
V mesiaci február sa uskutočnil zápis detí do 1.ročníka. Zo 17 

zapísaných detí nastupuje do základnej školy v školskom roku 
2010/11 13 detí. Koncom februára sme pre deti zorganizovali ly-
žiarsky výcvik, ktorý nám prebehol veľmi úspešne, mnohé deti sa 
zdokonalili v lyžovaní. Tento výcvik sa končil pretekmi detí. 
Umiestnenie:
1.miesto: Katka Pitoňáková
2.miesto: Peťko Bachleda
3. miesto: Jurko Spirčák

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. Ľubovi Slodičá-
kovi za poskytnutie detského lyžiarskeho vleku a p. Jarovi Stra-
chanovi za odvoz a prívoz detí na tento výcvik.

V mesiaci február sa v našej škôlke taktiež uskutočnil karneval 
pre deti, na ktorý boli pozvaní aj rodičia. Deti spolu s pani učiteľ-
kami pripravili pestrý program spojený s promenádou masiek. 
Karneval sa končil diskotékou detí, ktoré si zatancovali spolu s 
rodičmi a starými rodičmi. 

Prihlášky na zápis detí do materskej školy mali rodičia mož-
nosť podávať od 15.2.-15.3.2010. Z týchto prihlášok bolo do 
školského roku 2010/11 prijatých 14 detí. 

V mesiaci marec navštívili našu materskú školu policajti, ktorí 
mali pre deti pripravenú peknú prednášku. Porozprávali deťom 
o bezpečnosti cestnej premávky, deti mali možnosť vyskúšať si 
reflexné policajné vesty, používanie pút. Páni policajti im dovolili 
ohmatať a poťažkať zbrane. Taktiež touto cestou by sme sa im za 
to chceli poďakovať. Pri rozlúčke im deti odovzdali kresby, ktoré 
si pre nich vopred pripravili. 

V našej škôlke prebiehali taktiež Veľkonočné prípravy. Deti si 
osvojovali básne, piesne, viedli sme rozhovory o tradíciach tých-
to sviatkov. Maľovali vajíčka, pripravovali spolu s pani učiteľkami 
rôzne ozdoby, veľkonočné pozdravy, ktoré si rodičia mohli zakú-
piť za dobrovoľný príspevok na veľkonočnej burze v priestoroch 
materskej škole. Rodičom by sme sa chceli za tieto príspevky 
taktiež poďakovať.

Jana Svocáková, zástupkyňa MŠ

10. Kultúra, šport a udalosti

6. januára 2010 na sviatok Zjavenia pána na Troch kráľov po-
svätil príbytok Obecného úradu v Ždiari pán farár Ján Záhradník. 
Tento sviatok je pre kresťanov zavŕšením vianočného obdobia 
a pripomína, ako malého Ježiška navštívili významné osobnosti 
Gašpar, Melichar a Baltazár.

17. januára 2009 sa konal na Fare-Aréne 3. ročník Hokejové-
ho turnaja O pohár starostu obce, ktorý organizoval Farský úrad 
v Ždiari a Obec Ždiar za účasti 6 mužstiev: CAPITALS ŽDIAR, VA-
RIOCI, POWER KING, STRACHAN TEAM, T. Javorina GRIZZLY 
OLD, T. Javorina GRIZZLY ml. 

Zápasy, ktoré sa odohrali systémom „každý s každým“ vyvr-
cholili víťazstvom družstva POWER KING. Obdivuhodný výkon 
podali v tomto hokejovom maratóne brankári Maťo Kerek a Peter 
Vojtičko. Najlepším strelcom sa stal Pavol Bachleda.

V sobotu dňa 13. februára 2010 sa konal 1. Reprezentač-
ný ples Goralov v hoteli Magura. Na plese sa stretli krojovanci 
všetkých vekových kategórií a o skvelú zábavu do rána sa posta-
rali goralská muzika, skupina Ščamba a DJ Spiro.

Toto cestou chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí veno-
vali cenu do tomboly a tým podporili goralský ples, všetkým tým, 
ktorí svojou špecialitou obohatili švédske stoly a všetkým, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní tohto spolo-
čenského podujatia.



Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou.Grafická úprava a tlač 
tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 5. 4. 2010.

20. februára 2010 sa konala Výročná členská schôdza DHZ 
Ždiar v reštaurácii Ždiarsky dom, ktorú viedol predseda komisie 
OcÚ pre ochranu majetku a požiarnej ochrany Milan Vojtaššák. 
Členovia DHZ a pozvaní hostia boli oboznámení o činnosti DHZ 
za rok 2009, s hospodárením s finančnými prostriedkami a bol 
schválený plán práce na rok 2010.

14. marca 2010 sa uskutočnili Preteky v zjazdovom lyžovaní, 
ktorých sa zúčastnili deti ZŠ v žiackych kategóriach, dorastenci a 
dorastenky, ale aj dospelí vo všetkých kategóriach.

Ani typicky zimné počasie neodradilo fanúšikov lyžovania za-
súťažiť si už v tradičných pretekoch v areáli SkiCentra Strednica.

21. marca 2010 sa uskutočnil prvý ročník „Strachan Cup 2010“ 
v obrovskom slalome, v areáli Strachan Skicentrum. Zapretekať 
si prišli nie len domáci, ale 
aj lyžiari zo širokého oko-
lia. Svoju súťaživosť pred-
viedlo vyše 250 preteká-
rov. O dobrú náladu počas 
celého športového podu-
jatia sa postarala skupina 
ŠČAMBA a po vyhodno-
tení najlepších sa losovala 
bohatá tombola s hodnot-
nými cenami.

 

28. marca 2010 sa 
konal ďalší ročník „O 
putovnú ždiarsku va-
lašku“ v zjazdovom ly-
žovaní. Pretek v ob-
rovskom slalome si na 
svahu SkiBachledova 
odpretekali pretekári 
od najmladších veko-
vých kategórií až po veteránov. Vyhodnotenie pretekov sprevá-
dzala skvelá ŠČAMBA a bohatá tombola.

       
Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

11. Ďakujeme

 Všetkým organizátorom Plesu goralov, ždiarskej goralskej mu-
zike, členom súboru Goral a všetkým účastníkom Plesu goralov, 
ktorí prišli v ždiarskom kroji 
 Všetkým občanom, ktorí rešpektovali zákaz státia na obec-
nej ceste a tým sa zabezpečila plynulá cestná premávka, zimná 
údržba a bezpečnosť na obecnej komunikácií.
 Veľké poďakovanie patri rodinám – Mateja Kriššáka, Mareka 
Kriššáka, Zuzky Mačákovej, Jarmily Miškovičovej, farskému úra-
du, Jarovi a Mirovi Kriššákovcom, Mariánovi Kriššákovi, Monike 
Kriššákovej za bezplatný nájom pozemkov na vybudovanie par-
kovísk pri požiarnej zbrojnici
 Taktiež poďakovanie patrí rodine Milana Bachledu a Jána Bu-
dzáka za bezplatný nájom pozemkov, na ktorých sa nachádza 
vodojem z ktorého sa zásobuje vodou materská škola

12. Blahoprianie

Dovoľujeme si touto cestou popriať naším spoluobčanom ob-
ce Ždiar, ktorí v mesiacoch január, február a marec 2010 oslávili 
svoje životné jubileá, 

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

95 rokov   81 rokov
Rozália Slebodová  Mária Kriššáková
    Júlia Zavodjančíková
90 rokov   Štefan Svocák 
Štefan Šilon   Mária Štefaňáková
     
89 rokov   80 rokov 
Angela Bekešová   Júlia Monková
    Valentín Andráš
88 rokov   Ružena Zachvejová
Júlia Olekšáková   Zuzana Adamjáková 
    Angela Chytilová
84 rokov      
Valentín Tropp   70 rokov 
Mária Bekešová   Ján Budzák  
Jozef Strella        
82 rokov     
Valent Mačák 

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka


