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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

 dostáva sa Vám do rúk posledné vydanie nášho Spravodaja v tom-
to roku s ďalšími informáciami za obdobie od júla do konca októb-
ra 2010. Celé toto obdobie od parlamentných volieb sa vyznačuje 
veľkým chaosom, nekompetentnosťou pracovníkov na ministerstvách 
a na všetkých úradoch a štátnych inštitúciách, pretože nikto nevie čo 
bude a hlavne ako bude. Takže niečo vážnejšie vybaviť v tomto obdo-
bí je prakticky nemožné. Podľa vývoja a podľa opatrení, ktoré sa eš-
te pripravujú v budúcom roku bude veľmi ťažký rok pre všetky vrstvy 
obyvateľov a samozrejme pre samosprávu tiež. 

 Pretrváva obdobie, keď sa dajú ešte financie získavať z európ-
skych fondov, ale keďže obce a mestá nebudú mať zdroje pripraviť si 
projekty a nebudú mať zdroje na spolufinancovanie, bude ohrozený 
rozvoj, pretože z vlastných príjmov sa to zvládnuť nebude dať. Bude 
menej odvedených daní, obce a mestá z podielových daní od štátu do-
stanú menej ako tento rok. Obrat, ale veľmi malý, by mohol nastať až 
okolo druhého polroka 2012. Tento rok sme od štátu dostali o 70 000 
EUR / 2,1 mil. Sk / menej oproti roku 2009. 

 Ekonomika našej obce v tomto období je nasledovná. Obec hos-
podári s vyrovnaným rozpočtom to znamená, že príjem pokrýva vý-
daj. Ku koncu roka obec skončí s miernym prebytkom. Máme podané 
žiadosti s projektmi, na ktoré musíme mať pripravené finančné zdroje 
na pokrytie 5 % spoluúčasti. Chceme byť aktívni aj v budúcom roku 
pri získavaní financií z fondov a tam je podmienka, že obec musí hos-
podáriť s vyrovnaným rozpočtom. Vzhľadom na daný stav boli prijaté 
opatrenia aj v našom rozpočte obce. Od začiatku roku dobieha finan-
covanie ukončených prác, platíme prevádzkové náklady, financujeme 
MŠ a školské stravovanie. Odkladáme na rozbehnuté projekty, aj keď 
by sme chceli ísť do ďalších aktivít nemôžeme, pokiaľ nebude jasné zo 
strany vlády o ďalšom financovaní obcí a miest, aby sme sa nedostali 
do neriešiteľnej situácie. 

 Blíži sa koniec roka a tým aj koniec všetkých termínov zaplatenia 
daní a poplatkov za smeti, za psa, za nehnuteľnosti, dane z ubytovania 
a iných. Máme ešte dosť takých našich občanov, ktorí si svoju základ-
nú občiansku povinnosť voči obci nesplnili. 

 Obecné zastupiteľstvo zasadalo v júli, septembri a bude zasa-
dať ešte v novembri, podľa plánu zasadania. Obecná rada zasadala 
dvakrát pred každým zasadaním zastupiteľstva. Jednotlivé poslanecké 
komisie zasadali podľa potreby.

 V druhom polroku, vzhľadom na spomínané problémy, sme všet-
ky práce zabezpečovali svojpomocne t.j. občanmi, ktorí sú na ma-
lých obecných službách. Materiál na jednotlivé práce sme nakupova-
li z obecného rozpočtu, napriek tomu, že niektoré práce nejdú až tak 
rýchlo, kvalita netrpí a je to podstatne lacnejšie ako práce urobené 
dodávateľsky. Celé leto sme sa venovali vykášaniu obecných pozem-
kov, predovšetkým cintorínov, čistote okolo zastávok SAD. 

 Obec financuje sociálne služby v obci prostredníctvom spôsobilej 
organizácie na tieto účely- Spišskej katolíckej charity, ktorú zastupuje 
p. Tomľanová, ktorá poskytuje odbornú a inú pomoc našim občanom, 
ktorí to nevyhnutne potrebujú.

 Obec, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ začala školský rok bez stresu, nie 
ako minulý rok, keď sme mali základnú školu v rekonštrukcii, s poč-
tom žiakov 153 v základnej škole a  44 detí v materskej škole. Pod-
mienky pre vyučovanie detí sú vytvorené na veľmi dobrej úrovni, čo 
sa tyká základnej školy a ani materská škola nezaostáva. Všetko závisí 
od finančných prostriedkov, ktorými by sme chceli doriešiť veci, ktoré 
sú pre škôlkárov potrebné. 

 Veľakrát sme kontaktovali a mali spoločné jednania so SSC za 
účelom, opravy priepustov pod cestami, vyčistenie priekop pozdĺž 

cesty I/67, opravy zvodidiel pod Bachledovou dolinou. Zastavením 
všetkých prác a financovania výstavby ciest Ministerstvom spojov a 
dopravy, tieto požiadavky na tento rok boli zamietnuté. Po poslednom 
rokovaní s riaditeľom SSC v Košiciach je naplánované na budúci rok 
dokončiť asfaltový povrch od Šarpanca po Tatranskú Kotlinu a od 
Strednice po Podspády, zrekonštruovať priepusty pod cestou I/67 a 
urobiť nové zábrany pod Bachledovou dolinou.

 V tomto období zabezpečujeme všetky podklady / zameranie ces-
ty, geometrický plán, zmluvy pre doriešenie pozemkov pod cestou/ pre 
prípravu projektu rekonštrukcie cesty v Bachledovej doline.

 Koncom mesiaca október som sa zúčastnil jednania prípravy ces-
tovných poriadkov pre nasledujúce obdobie celého okresu. Z požia-
daviek, ktoré vzniesli naši občania, boli prijaté dve a dve sú ešte v 
riešení. Cestovný poriadok ostáva ten istý, len s týmito zmenami: pr-
vý spoj do Popradu pôjde o 5 minút skôr ako išiel. Letné spoje budú 
premávať len v júli a v auguste, v septembri sú zrušené. Letný spoj 
o 9.00 bude zachádzať do Bachledovej doliny. Požiadavku, aby auto-
bus s odchodom zo Smokovca o 20.15 do Lendaku zachádzal do Ždia-
ru, nevedeli zariadiť. Žiadal som zriadiť taký spoj, aby prichádzal do 
21.00 hod. do Ždiaru, pretože od 18.30 do 21.30 z Popradu nepremá-
va žiadny spoj. Dal som návrh, aby odchod posledného spoja z Po-
pradu posunuli tak, aby tí čo pracujú do 22.00 sa mohli dostať domov 
a v tom čase prichádzajú autobusy a rýchliky od Bratislavy a Košíc. 
Navrhnutými požiadavkami sa budú zaoberať až po zhrnutí všetkých 
požiadaviek z okolitých obcí. 

 Petíciu proti stálej preprave kamiónmi sme riešili a to z dôvodu, 
že začali pravidelne cez našu obec jazdiť preťažené kamióny s drevom 
do Poľska a poškodzovať cestu, ktorá sa len pred dvoma rokmi opra-
vila. Riešilo sa to za účasti DI Poprad, Obvodného oddelenia polície 
v Ždiari, Krajského úradu pre cestnú dopravu a nastalo určité zníže-
nie dopravy s drevom. 

 Obec v zmysle nariadení o konaní referenda zabezpečovala za-
čiatkom septembra priebeh referenda. Teraz v plnom prúde obec za-
bezpečuje prípravu volieb do samosprávnych organov obce – voľby 
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú ko-
nať 27.novembra 2010.

 Začiatkom septembra bola vykonaná fyzická kontrola z 
Environmentálneho fondu na dobudovanú kanalizáciu na vyšnom 
konci obce a výstavbu kanalizácie v Bachledovej doline. Vykonali aj 
finančnú kontrolu od roku 2007 až do roku 2010, kde kontrolný orgán 
vydal stanovisko, že kontrola bola bez nálezu a všetko bolo urobené v 
zmysle platný zmlúv. 

 Po prívalových vodách, keď sme museli v letných mesiacoch vy-
hlásiť dvakrát III. povodňový stupeň a trikrát II. povodňový stupeň. 
Niekoľkokrát sme zvolali jednanie so správcom všetkých potokov v 
našej obci, ktorým sú Štátne lesy TANAPu, aby sme riešili stav po-
tokov. Vzhľadom na ich finančné možnosti a ochotu sa nám poda-
rilo dojednať vyčistenie koryta potoka Biela a opravu rozpadnutých 
„izbíc“ v úseku pod obecným úradom. Naša požiadavka bola ešte 
zregulovať potok pri rodinnom dome č. 132, rodinnom dome č. 107, 
oprava vtoku pri rodine č.d. 111, oprava bočnej hrádze pri rodinnom 
dome č. 181, navýšenie hrádze pri rodinnom dome č. 154 a ďalšie po-
žiadavky. Práce na výmene izbíc začali koncom mesiaca október a 
majú potrvať do polovice novembra.

 Ako som Vás už informoval, Ždiar ako jediná obec z nášho okresu 
dostala z Environmentálneho fondu 140 000 eur / 4.2 mil Sk / na po-
kračovanie kanalizácie v Bachledovej doline. Zo svojho rozpočtu vy-
členila aj Podtatranská vodárenská spoločnosť financie a zároveň s 
kanalizáciou sa osadilo aj vodovodné potrubie podľa projektu na za-



vedenie vody pre Bachledovu dolinu. Práce boli ukončené v mesiaci 
október. Do konca novembra musíme ešte celú stavbu prebrať a spra-
covať podklady pre záverečné vyúčtovanie.

 Pred zimnou sezónou sme pristúpili k ďalšej výmene radiátorov v 
obecných bytoch, ktoré boli poškodené alebo nefunkčné, taktiež sme 
povymieňali všetky nefunkčné ventily na radiátoroch, aby sa aspoň 
takto sa dalo regulovať teplo v týchto bytoch. V zadnej časti druhej 
z bytoviek sme odvodňovacím kanálom stiahli podmakanie bytovky 
a upravili sme terén za bytovkou, aby povrchová voda nevtekala do 
pivničných priestorov. Svojpomocne sa vymenili odkvapové žľaby a 
zvody dažďovej vody, aby nedochádzalo k zamokaniu steny zo stre-
chy. Obecné byty boli postavené začiatkom sedemdesiatych rokov a 
vyžadujú si komplexné rekonštrukcie jednotlivých častí, no „odra-
zu“ vzhľadom na financie vo fonde opráv sa nedá dobehnúť zmeškané 
práce a preto sa robia opravy vždy podľa možnosti tie najnutnejšie. 

 Ešte v lete sme začali s opravou vonkajšej opravy fasády obec-
ného úradu. Celá fasáda bola poškodená, zvetralá, opadaná. Z väč-
šej časti sa odstránila a urobila sa nová omietka s novou povrchovou 
úpravou. Taktiež sme ošetrili celú strechu a natreli farbou. Začali sme 
opravu vonkajšej fasády na zdravotnom stredisku. Drevený obklad na 
západnej stráne bol prehnitý, omietka pod obkladom bola opadaná 
a tiež po výmene okien bolo okolo okien poškodené murivo. Okrajo-
vé rímsy boli poškodené a z väčšej časti už boli odpadnuté. Komín už 
niekoľko rokov pôsobil ako zrúcanina. Začali sme zo západnej strany, 
ktorá bola najviac poškodená a má pre udržanie tepla vo vnútri budo-
vy najväčší vplyv na hospodárne a prevádzkovanie budovy. Opravili 
sme omietky uteplili celú stenu a urobili nový drevený obklad na celej 
stene. Komín a zberač dažďovej vody sme opravili novou omietkou. 

 Jednou z najväčších výdavkových položiek z rozpočtu obce je zber 
a odvoz smetí, zber separovaného odpadu, vývoz kontejnerov z cin-
torína. Hoci som už na stránkach nášho spravodaja vysvetlil finan-
covanie a platenie za TKO, opäť Vám priblížim túto problematiku. 
Obec Ždiar má podpísanú zmluvu s Mestským podnikom Spišská Belá 
o zbere a odvoze TKO, separovaného zberu a kontejnerov z cintorí-
na. Na smetisko do Spišskej Belej je zvážaný odpad z dedín spoza ce-
lej Magury a celého okolia od Podolínca po Spišskú Belu. Náklady za 
1 tonu odvezeného odpadu, ktorú nám účtuje Mestský podnik, pred-
stavujú náklady na odvoz a uloženie na smetisku. Zo všetkých dedín, 
ktoré zvážajú odpad do Spišskej Belej, máme najvýhodnejšie platobné 
podmienky. Ako každý rok, tak aj tento rok si vyžiadame ponuky aj od 
iných spoločností, ktoré sa zaoberajú odvozom odpadu a na základe 
toho sa uzatvárajú zmluvy pre budúce obdobie. Za všetko sa platí - za 
odvoz odpadu, ktorý sa zbiera v smetných nádobách, za vývoz kon-
tajnerov z cintorína a aj za zber a odvoz separovaného zberu. Nákla-
dy za celý rok na všetky odvozy odpadu sa na konci roka spočítajú a 
rozpočítajú sa na každého obyvateľa. Z celkového počtu obyvateľov 
sa odpočítajú študenti alebo občania, ktorí sa nezdržiavajú na území 
obce počas celého roka, odpočíta sa zľava pre dôchodcov a výsled-
ná suma sa rozpočíta na zvyšných občanov, tak dostaneme koľko má 
zaplatiť občan za celý rok. Obec nemôže svojvoľne napočítať viac po-
platkov, pretože to zákon o odpadoch nedovoľuje, obec môže len na-
počítať skutočné náklady a tie rozpočítať na občanov, nemôže vytvoriť 
zisk z odpadu a prebytkové peniaze použiť na iné obecné aktivity. 

Preto Vás opätovne žiadam, ak chceme, aby sme mohli znížiť po-
platky za smeti, musíme zodpovedne pristupovať k zberu odpadu:
 každý musí mať nádobu na smeti, vrecia sa nesmú používať a ani 
 sa nebudú zbierať
 do nádoby na smeti nedávať zeminu, štrk ..., ktoré vytvárajú 
 zaťaž a dajú sa inak využiť
 každý musí svoju nádobu pred odovzdaním označiť kontrolným 
 lístkom
 ak niekto má nádobu na smeti väčšiu ako 120 l 
 (objavujú sa nádoby 240 l), musí to nahlásiť na obecný úrad, 
 pri odvoze odpadu je povinný priložiť dva kontrolne lístky, 
 inak konva sa nebude vysypávať
  nenosiť smeti na cintorín do kontajnera
 nenosiť smeti do smetných košov na autobusové zastávky
  do separovaného zberu dávať len veci, ktoré tam patria, pretože 
 platíme príplatok za ďalšie roztrieďovanie v zbernom dvore 
 v Spišskej Belej

 plastové fľaše je nutné stláčať a sklenené fľaše rozbíjať, aby sme 
 zmenšili objem,  pretože potom musí prísť auto na viackrát a 
 za každý najazdený kilometer platíme.
  U separovaného zberu sa platí za odvoz a nie za váhu.
 nevytvárať smetiská v intraviláne a extraviláne obce, pretože pri 
 zistení smetiska v obci, musí obec smetisko zo zákona zlikvidovať 
 na náklady obce. Keď je vinník známy, obec náklady na likvidá-
 ciu smetiska musí od neho vymáhať, pokiaľ nie, skladáme sa na 
  náklady všetci a poplatky nám narastajú.

  
 Na jestvujúcej ČOV sme v jesenných mesiacoch pred zimnou se-

zónou vyčistili prečerpávačku čerpadla a skontrolovali technologické 
zariadenia, aby sme nemali problémy v zimných mesiacoch. 

Ďalšou významnou položkou, kde zbytočne dávame financie a ne-
museli by sme, sú obecné cesty. Preto Vás touto cestou opätovne žia-
dam, aby každý na svojom pozemku si zabezpečil poriadok, aby sme 
nespôsobovali obci alebo susedovi ďalšie pracovné a finančné nákla-
dy na odstraňovanie následkov. Ide predovšetkým o čistotu priekop. V 
čase sa opakujúcich dažďov, topiaceho snehu, aby priekopy boli čisté, 
aby voda neupchávala rúry pod prístupovými cestami a nevytekala na 
cesty a ich poškodzovala. Každý na prístupovej ceste musí mať uro-
benú odrážku na vodu, ktorú je potrebné pravidelne čistiť, aby voda 
stekala do priekopy a nie na obecnú cestu alebo štátnu cestu I/67. 

 Za účelom väčšej informovanosti a možnosti si aj cez internet po-
zrieť si územný plán obce, bolo zadané spracovanie územného plá-
nu do digitálnej formy, ktoré bolo ukončené v mesiaci september. V 
týchto dňoch prebieha vyjadrovacie konanie zainteresovaných strán, 
platnosť nadobudne po zákonom stanovenej lehote. Územný plán ob-
ce sa nemenil, do pôvodného územného plánu sa zapracovali všetky 
čiastkové zmeny, ktoré boli vykonané, boli zapracované všetky cesty, 
kanalizačné potrubia, vodovodné potrubia, plynové rozvody, ochran-
né pásma, pamiatková rezervácia, všetky stavby, ktoré boli postavené 
v minulom období. Územný plán je zakreslený v katastrálnej mape, 
kde sú zapísané parcelné čísla. Každý sa bude môcť veľmi jednodu-
cho orientovať v územnom pláne a zistiť si sám potrebné informácie. 
Podarilo sa nám vybaviť dotáciu z Ministerstva kultúry SR, za pomoci 
ktorej sa tento projekt realizuje a vyfinancuje. Čiastkové zmeny sa až 
do skončenia spracovania projektu územného plánu do digitálnej for-
my nebudú schvaľovať. Ostatná výstavba domov a drobných stavieb, 
ktorá bola schválená, tá pokračuje bez obmedzení. 

Projekt, ktorý sme podali na Ministerstve výstavby, v rámci výzvy 
Regenerácia sídiel pod názvom: Regenerácia centrálnej časti ob-
ce Ždiar, bol schválený a bude sa realizovať na jar 2011. Finanč-
né prostriedky boli schválené vo výške 461 081,77 eur. /13,9 mil. Sk 
/ Tento projekt rieši parkoviská pozdĺž cesty od benzínovej pumpy po 
požiarnu zbrojnicu, osvetlenie, parkoviská pri zdravotnom stredisku, 
pri základnej škole, rekonštrukciu cesty ku základnej škole, rekon-
štrukcia obecnej cesty od obecného úradu smerom k obvodné odde-
lenie polície a k benzínovej pumpe, kruhový objazd pred požiarnou 
zbrojnicou s novým osvetlením. Projekt ďalej rieši vytvorenie parku 
s drobnou architektúrou, zeleňou a osvetlením na parcele pod potra-
vinami U Vlasty, ktorú nám prenajal Farský úrad v Ždiari. Zrealizo-
vaním tohto projektu spolu s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice sa 
vytvorí skutočné centrum obce s novým charakterom. 

 Skoro dva roky nám trvalo neodbytne presviedčať a podávať žia-
dosť o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Konečne v mesiaci október 
nám schválili našu žiadosť s týmto projektom vo výške 265 241 eur 
/8 mil Sk/ . Počítam, že v zimných mesiacoch by sme taktiež pripra-
vili všetky zmluvné podklady pre ministerstvo a rekonštrukcia hasič-
skej zbrojnice by mohla začať začiatkom leta 2011. Projekt hasičskej 
zbrojnice rieši okrem priestorov pre hasičskú techniku na prízemí aj 
priestory na ďalších poschodiach, kde v budúcnosti sa môžu riešiť no-
vé priestory pre obecný úrad. Okolo budovy budú spevnené plochy 
na odparkovanie áut a manipuláciu s hasičskou technikou. Budova je 
navrhnutá tak, že do budúcna malými stavebnými zásahmi sa v zadnej 
časti pristaví verejné WC a na pozemku sa vytvorí priestor na malé 
trhové miesto. 

 Počas leta obecný úrad pripravil a úspešne zorganizoval plá-
nované kultúrno-spoločenské akcie, ktoré začali Jánskymi ohňami, 
a to Konské záprahy, dvojdňové Goralské slávnosti, Preteky hasičov. 



2. Ekonomika obce 
 Obec priebežne plní rozpočet obce v príjmovej ako aj vo výdavkovej 
časti. V priebehu roka bol dvakrát upravovaný rozpočet, ako príjmy tak 
aj výdaje. Aj keď nám sú príjmy podielových daní krátené vo vysokej 
miere o 70 000,– € / 2,1 mil. Sk/ oproti minulému roku rovnakého ob-
dobia, obec sa s tým vysporiadala a záväzky do 31.10. 2010 má všetky 
uhradené. 
 Všeobecné záväzné nariadenie obce Ždiar o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 8/
2008 platí aj na rok 2011, t. j. že dane a poplatky zostávajú na úrovni 
roku 2010.
 Ešte sú medzi nami občania, ktorí si po aj po viacerých upomienkach 
nesplnili povinnosť a nezaplatili poplatok za odvoz TKO ako aj dane za 
rok 2010. Týmto ich vyzývame, aby si túto povinnosť splnili čo v naj-
kratšom čase. 

Prehľad o TKO
Separovaný zber 1-9/2010 množstvo:
Plasty - 4,38 t – t.j. cca 102 000 plastových fliaš
Papier - 6,07 t
Sklo - 26,6 t
Náklady na TKO 1-9/2010
Domový odpad - 16 568,92 €
VOK – cintorín - 1 204,89 €
Separovaný zber - 3 247,96 €
Celkové náklady 1-9/2010 21 021,77 €

Predpokladané náklady na TKO 10-12/2010 cca 4 600,– €,
Separovaný zber 360,– €
Spolu: 4 960,–€

Prijaté platby do 30.9.2010 vo výške 23 231,–€

Jana Olekšáková, ekonómka obce

3. Komunálne voľby – 27. november 2010 
Voľby do samosprávnych organov obce na roky 2010 - 2014
   Dňa 27. novembra 2010 budú komunálne voľby – voľba starostu ob-
ce a voľby poslancov obecného zastupiteľstva. Volebná miestnosť bude 
na obecnom úrade v Ždiari a možnosť občania majú voliť v čase od 7.00 
hod. do 20.00 hod. 
   Miestna volebná komisia v obci Ždiar na svojom zasadnutí prekon-
trolovala všetky predložené kandidátne listiny na voľbu starostu obce 
a voľby poslancov obecného zastupiteľstva, všetky boli zaregistrované 
a na základe toho boli vyhlásené kandidatúry.
Hlasovací lístok bude obsahovať tieto údaje: 
1. poradové číslo,
2. meno, priezvisko, titul
3. vek
4. povolanie
5. kandidatúra za príslušnú stranu alebo nezávislý kandidát

 Na hlasovacom lístku na voľbu starostu obce volič zakrúžkuje len po-
radové číslo jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslan-
cov obecného zastupiteľstva volič môže zakrúžkovať poradové číslo vy-
braných kandidátov v počte najviac 7.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v  Ž D I A R I

27. novembra 2010

   Miestna volebná komisia v Ždiari podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpi-
sov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandi-
dátov: 
1.  Pavol Bekeš, Ing., 51 rokov, starosta obce, Ždiar č.103, 
 nezávislý kandidát
2.  Jozef Goliáš, 52 rokov, podnikateľ, Ždiar č. 332, 
 nezávislý kandidát 
3.  Pavel Krasuľa, 48 rokov, živnostník, Ždiar č. 424, 
 Slovenská demokratická a kresťanská  únia – Demokratická strana
4.  Matej Zoričák, 63 rokov, stavebný technik, Ždiar č. 355, 
 nezávislý kandidát

V Ždiari                                                                    Dátum: 8. 10. 2010 
Ing. Peter Novák, v.r., predseda miestnej volebnej komisie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v ŽDIARI

27. novembra 2010

   Miestna volebná komisia v Ždiari podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 
Zb, o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpi-
sov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregis-
trovala týchto kandidátov:
1.  Mária Andrášová, 50 rokov, vedúca penziónu, Ždiar č. 107, KDH
2.  Pavol Bachleda, 49 rokov, živnostník, Ždiar 666, SDKÚ-DS
3.  Marián Bekeš, Ing., 57 rokov, lesný inžinier, Ždiar č. 491, 
 ĽS-HZDS
4.  Jarmila Blaščáková, 42 rokov, vedúca poštového úradu, 
 Ždiar č. 25, KDH
5.  Jozef Goliáš, 52 rokov, podnikateľ, Ždiar č. 332, nezávislý kandidát
6.  Cyprián Gura, Ing., 25 rokov, stavebný projektant, 
 Ždiar č. 478, SDKÚ-DS
7.  Valent Kotarba, 35 rokov, živnostník, Ždiar č. 310, SMER
8.  Rastislav Kriššák, 40 rokov, živnostník, Ždiar č. 392, 
 nezávislý kandidát
 9.  Monika Kriššáková, 46 rokov, kontrolór prevádzkovej činnosti, 
 Ždiar č. 333, KDH
10. Vladimír Mačák, Mgr., 31 rokov, učiteľ, Ždiar č. 281, SMER
11.  Peter Michalák, 36 rokov, údržbár, Ždiar č. 352, SMER
12.  Mária Monková, 46 rokov, vedúca hotela, Ždiar č. 471, KDH
13.  Ján Pitoňák, 54 rokov, predavač, Ždiar č. 172, KDH

Všetky tieto akcie majú za cieľ vyplniť čas turistom, ktorí poctili náv-
števou našu obec a ukázať im niečo z nášho obecného života a tiež pre 
Vás všetkých, aby sme zabavili, stretli, poradili, porozprávali a utiekli 
od bežných každodenných povinností. 

 Obecný úrad okrem všetkých týchto aktivít zabezpečoval normálny 
chod úradu s ďalšími nespočetnými úlohami, ktoré spadajú do kompe-
tencie samosprávy. Do tejto kompetencie spadá aj akt uzavretia man-
želstva, kde v uplynulých mesiacoch boli uzavreté štyri manželstvá.

V najbližších mesiacoch sa budeme zaoberať týmito úlohami:
 Pokračovať v príprave vyjadrení, povolení k projektu na rekon-
 štrukciu jestvujúceho elektrického vedenia a výstavbu nového 
 elektrického vedenia a transformátora 
 Zabezpečovať vybavovanie všetkých zmluvných podmienok 
 s jednotlivými ministerstvami a ďalších potrebných dokumentácií 
 na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, výstavbu centrálnej časti 
 obce, dobudovanie kanalizácie a rekonštrukciu ČOV Bachledova 
 dolina
 Zabezpečiť zimnú údržbu obecných ciest

 Vysporiadať pozemky pod novú čističku a pod starou ČOV
 Vysporiadať pozemky pod obecné cesty
 Pripraviť rozpočet obce na rok 2011
 Zabezpečiť kultúrno-spoločenské akcie počas zimných mesiacov 
 – Stretnutie s dôchodcami, Rozsvietenie vianočného stromče-
 ka a privítanie Mikuláša, Ples Goralov, Vianočný hokejový 
 turnaj, v spolupráci so ZŠ Lyžiarske preteky
 Riešiť nežiaducu prepravu kamiónmi cez našu obec
 Dokončenie regulácie potoka a opravu „ izbíc“
 Dokončenie opráv obecného bytu po výmene okien v obecnej 
 bytovke
 Doriešiť potrebné veci v MŠ

 Na záver chcem Vám všetkým poďakovať za pochopenie a pomoc 
pri zabezpečovaní rozvoja našej obce. Za akúkoľvek účasť na zlepšo-
vaní podmienok života a čistoty v našej obci. Veď to čo robíme, robí-
me pre nás všetkých, pre naše deti. 

 Ing. Pavol Bekeš,  starosta obce 



14.  Jozef Pitoňák, 52 rokov, živnostník, Ždiar č.434, SDKÚ-DS
15.  Vladimír Siska, 45 rokov, živnostník, Ždiar č. 13, SMER
16.  Stanislav Sleboda, Bc., 41 rokov, štátny zamestnanec, 
 Ždiar č. 357, SMER
17.  Stanislav Sleboda, 40 rokov, vodič-živnostník, Ždiar č. 209, 
 SDKÚ-DS
18.  Veronika Soľavová, 24 rokov, účtovníčka, Ždiar č. 415, 
 SDKÚ-DS
19.  Jaroslav Strachan, 35 rokov, podnikateľ, Ždiar č. 646, SMER
20.  Ján Tropp, 52 rokov, vedúci stravovacej prevádzky, 
 Ždiar č. 405, KDH
21.  Milan Vojtaššák, 36 rokov, sprievodca, Ždiar č. 683, KDH
22. Štefan Zachveja, Ing., 54 rokov, výsluhový dôchodca, 
 Ždiar č. 291, SMER

V Ždiari                                                                    Dátum: 8. 10. 2010 
Ing. Peter Novák, v.r., predseda miestnej volebnej komisie

4. Stavebné požiadavky a rozvoj obce za 3.Q 2010
Rozhodnutia
R o povolení stavby-Rodinný dom, Vincent Michalák a manž., Poprad
R o predĺžení olatnosti stav. povolenia-Agroturistické zariadenie-fitnes 
a wellness, Tatrakon, Poprad
R o zvláštnom užívaní miest.komunikácie, Slovak Telekom, BA
Územné rozhodnutia:
5 x rodinný dom a ubytovaním, Miroslava Patakyová, Dlhé Klčovo
Stavebné povolenia:
Rodinný dom s ubytovaním, František Bekeš s manž., Slovenská Ves
Spevnené plochy a sadové úpravy, Miroslava Patakyová, Dlhé Klčovo
Kolaudačné rozhodnutia:
Rodinný dom, Ing. arch. Róbert Burger 498
Rodinný dom, Veronika Ševcová s manž. 493
Výzvy:
Na doplnenie dokladov-Dvojgaraž, Pavol Bekeš 415
Na doplnenie dokladov-Rodinný dom, Vincent Michalák s manž., Po-
prad
Na doplnenie dokladov-Rodinný dom, Jozef Michalák s manž. 356
Na doplnenie dokladov-Prístavba rodinného domu 238, Katarína Hor-
níková 238
Na doplnenie dokladov-Prestavba hosp. budovy na rodinný dom, Ján 
Budzák 81 
Oznámenie o začatí územného, stavebného, kolaudačného a 
priestupkového konania
KK-Prístavba rodinného domu 238, Katarína Horníková 238
KK-Rodinný dom, Ing.arch.Róbert Burger 498
KK-Rodinný dom, Veronika Ševcová s manž. 493
ZK o povolení stavby-Rodinný dom, Vincent Michalák s manž., Po-
prad
SK-Spevnené plochy, Miroslava Patakyová, Dlhé Klčovo
Ozn k ohláseniu jednoduchej stavby, 2xrodinný dom s ubytovaním, Mi-
roslava Patakyová, Dlhé Klčovo
Ozn o chybe v písaní, Penzión Strednica, MUDr. Ján Bujňák, Košice
UKaSK- Hospodársky viacúčelový objekt, Vladimír Blažek, BA
ZK o odstránení stavby-Hospodárske budovy, Viliam Slodičák s manž. 
443
Drobné stavby a stav. ohlásenia
Altánok, Jaroslav Zoričák 534
Zakryté hnojisko a drevená garáž, Matej Zoričák 355
Garáž, Ján Pitoňák 172
Oplotenie, Jozef Tkáč, Záhradné
Sklad hosp. náradia, Alojz Michalák 238
Garáž, Veronika Ševcová 493
Oplotenie, Ing. Jozef Zoričák, Vyšné Hágy
Štátny stavebný dohľad
Daniel Bekeš 631
Ing. Martin Paško s manž., Kežmarok
Veronika Ševcová, 493

Stanoviská a zmeny
Stanovisko k sťažnosti, Ján Blaščák 58, Mária Balážová, Nová Polian-
ka
Stanovisko k sťažnosti, Jozef Budzák 473

Stanovisko k sťažnosti, Jozef Andráš 393
Stanovisko k sťažnosti, Mgr. František Michalák s manž. 251
Postúpenie odvolania na KSÚ Prešov:
UR – Penzión Strednica, MUDr. Bujňák, Košice
  
 Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

5. Zasadanie obecného zastupiteľstva bude
15.12.2010
 
6. Zber a odvoz TKO 
11. 11. 2010, 25.11.2010, 9.12.2010, 23.12.2010 

7. Zber separovaného odpadu 
18.11.2010, 15.12.2010

8. Evidencia obyvateľov od 1.07.2010 do 31.10. 2010
Prihlásení na trvalý pobyt: 10
Mária Budzáková, Monika Lažová, Jozef Varga, Miroslava Patakyová, 
Kevin Havrila, Benedikt Havrila, Pavol Bachleda, Monika Pitoňáková, 
Jana Paulová, Tereza Kriššáková

Odhlásení z trvalého pobytu:5
Mgr. Jana Šavelová, Mária Fulmeková, Beáta Galliková, Tomáš Schos-
tok, Milan Vaverčák

Zomrelí: 2
Žofia Bachledová, Helena vaverčákováV
       
Narodení: 5
Jana Špaková, Emma Michaláková, Tomáš Lažo, Miriam Galliková, 
Ján Ševc 
     
Počet obyvateľov k 31.10.2010: 1345
Priemerný vek obyvateľov: 37 rokov
Najstaršia obyvateľka obce: Rozália Slebodová – 95 rokov
Najmladší obyvateľ obce: Ján Ševc

Vekové zloženie obyvateľov Ždiaru k 31.10.2010
do 6 mesiacov         8
od 6 mesiacov do 12 mesiacov       9 
od 1 do 6 rokov       78
od 6 do 15 rokov     145
od 15 do 18 rokov       59
od 18 rokov   1046

Počet domov 
Počet obývaných domov

Ing. Veronika Pitoňáková, matrikárka
 

9. Informácie 
 Stretnutie s dôchodcami sa uskutoční 24.11.2010 /streda/ o 14.00 
hod. v Goralskej karčme, kde bude pripravený pestrý program našich 
školákov
 Touto cestou Vás chcem požiadať, ak ešte nám čas dovolí, aby sme 
vyčistili priekopy okolo ciest, každý na svojom úseku pozemku od opa-
daného lístia, ktoré by mohlo poupchávať priepusty pri topení snehu 
alebo pri dažďoch
 Chcem Vás požiadať, aby ste si ošetrili stromy okolo ciest t.j. prerie-
dili koruny stromov, skrátili dĺžku konárov, lebo niekedy zasahujú do 
ciest alebo zatieňujú obecné osvetlenie. Tiež bude okolie ciest vyzerať 
ako u riadnych gazdov. Ak je potrebné niektoré stromy úplne odstrániť, 
je potrebné požiadať stavebný úrad o povolenie na výrub stromov. In-
formáciu o priebehu a čase vyrúbu dostanete na stavebnom úrade kaž-
dý utorok.

10. Školstvo
V tomto školskom roku navštevuje materskú školu 44 detí / 38 zo 

Ždiaru a 6 detí z Tatranskej Javoriny/.  V 1. triede je 22 detí, kde vyu-
čuje p. zástupkyňa Jana Svocáková a triednou učiteľkou je Bc. Zuzana 
Mačáková. V 2. triede je 22 predškolákov, vyučuje ich  Natália Badov-



ská a triednou učiteľkou je Danka Bachledová. V októbri navštívila našu 
materskú škola p. logopédka PaedDr. Masárová, ktorá vykonala u detí 
logopedickú depistáž – diagnostiku porúch rečí. 

Dňa 5.10.2010 sme v našej MŠ  mali výchovný koncert „Očová“, na 
ktorý sa deti veľmi tešili. Oboznámili sa s rôznymi alternatívnymi hu-
dobnými nástrojmi, zaspievali si na ľudovú nôtu, zatancovali a prežili 
veselé predpoludnie s hudobným doprovodom.

V tomto mesiaci sme pre deti zorganizovali jesennú brigádu. Deti si 
priniesli vlastné hrabličky a zhrabovali lístie v okolí MŠ. 

Dňa 26.10. sme v našej škôlke mali „ovocný deň“ . Deti si priniesli 
ovocie a spolu sme pripravovali ovocné šaláty, ktoré sme potom spo-
ločne  ochutnávali.   

V mesiaci november pre deti pripravujeme súťaž v stavaní tangra-
mov a puzzlí, taktiež pripravujeme pestré programy, ktorými by sme 
chceli potešiť našich starých rodičov na posedení  a o týždeň neskôr  pri-
vítame Mikuláša. Zároveň by sme chceli pozvať všetkých rodičov a sta-
rých rodičov na toto Mikulášske popoludnie.

Plánujeme taktiež pripraviť vianočnú burzu, kde si rodičia môžu za-
kúpiť vlastne zhotovené výrobky svojich ratolestí. Detičky vyrábajú po-
zdravy, darčeky.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať p. Zdenovi Bekešovi, ktorý 
sponzorsky zhotovil do umyvárne  pekné drevené paravány, taktiež p. 
Pavlovi Kriššákovi za malé stolárske práce. 

Našim hlavným cieľom predprimárneho vzdelávanie je pripravenosť 
dieťaťa na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom 
je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a ko-
lektívu. 

Základná škola s materskou školou, 
Ždiar 255

Milí rodičia, vážení občania!
Prázdniny ubehli ako voda a opäť sa začal školský 

rok 2010/2011. V aule našej školy sme privítali prvá-
čikov, ktorých je v tomto školskom roku iba 13. De-
viataci, najstarší absolventi školy, im pripravili pekný program, aby im 
ukázali, že škola nie sú len povinnosti , ale aj kamaráti, a že sa jej nemu-
sia báť. Triednou učiteľkou v 1. ročníku je p. učiteľka A. Kundlová. Aj 
v učiteľskom kolektíve sme privítali nových členov - kolegov, matema-
tikárku M. Tomlanovú a asistentku v 5. ročníku A. Pitoňákovú a taktiež 
nového p. farára, Mgr. Ľ. Močáryho. Všetkým prajeme veľa pracovnej 
chuti do tejto náročnej, ale zodpovednej práce a k tomu pevné zdravie.

V tomto školskom roku v rámci vyučovacích hodín pokračujeme v 

posilnení hodín slovenský jazyk, matematika, cudzie jazyky, športová 
výchova, ekologická výchova a informatika. Je to priorita našej školy 
a zároveň aj požiadavka súčasnej doby, naučiť žiakov hlavné predmety 
– spisovný jazyk a matematiku, pretože sú to aj predmety, z ktorých de-
viataci píšu záverečné testy monitor a prijímacie skúšky, naučiť žiakov  
ovládať cudzie jazyky a prácu s počítačom, pretože v súčasnosti je to už 
nevyhnutnosť, bez ktorej sa dnešní mladí ľudia nezaobídu. Okrem toho, 
žijeme v nádhernom prírodnom prostredí, ktoré našej škole ponúka a 
vytvára perfektné podmienky na vyučovanie športovej výchovy, sústre-
ďujeme sa najmä na lyžovanie a futbal, a na realizáciu ekologickej vý-
chovy. Súčasťou vzdelávania je aj regionálna výchova. Naše deti nesmú 
zabudnúť na goralské nárečie ako jazyk našich ždiarskych predkov a na 
umenie, ktoré nám zanechali.  

V septembri, keď už vyučovanie prebieha v plnom prúde, sme sa ok-
rem iného zúčastnili, tak ako každý rok, akcie Čisté hory. Musím po-
chváliť naše deti, ale aj p. učiteľky, pretože sme sa zúčastnili vo veľkom 
počte (žiaci 40, pedagógovia 6). Ocenil to aj p. riaditeľ TANAP-u a ude-
lil našej škole čestný diplom. Všetci s nadšením zbierali odpadky cestou 
do Javorovej doliny a na záver sme si spoločne opiekli  chutné klobásky 
a slaninku v objatí našich vzácnych hôr. Táto akcia je v súlade s ekolo-
gickou orientáciou školy. Týmto spôsobom vedieme deti osobným prí-
kladom k ochrane našej prírody.

V októbri prebehli ďalšie vnútroškolské akcie. V rámci mesiaca ok-
tóber, ktorý je venovaný úcte k starším ľuďom, sa na I. stupni uskutoč-
nili besiedky so starými rodičmi. Deti spolu s triednymi učiteľmi pripra-
vili pre  nich kultúrny program, poďakovali sa im za ich príkladný život 
a potom spolu besedovali o ich živote, o tom, ako to bolo, keď oni boli 
deti, žiaci, ako sa vtedy učilo a žilo, jednoducho porovnali život minulý 
s dnešným, aby deti nezabúdali, že to, čo dnes majú, ťažko pre nich vy-
dobyli ich starí rodičia. Starší žiaci mali za úlohu priniesť staré predme-
ty, ktoré približujú život starých , ždiarskych ľudí. V rámci regionálnej 
výchovy p. učiteľka M. Zoričáková pripravila z týchto predmetov veľ-
mi autentickú výstavku v priestoroch auly. Boli tu vystavené skutočne 
vzácne historické predmety. No tým sa táto akcia ešte neskončila. Žiaci 
dostali úlohu, a to pomenovať označené predmety pôvodným goralským 
názvom. Do súťaže sa zapojilo  veľa žiakov, najmä tých mladších a keď-
že správnych odpovedí bolo viac, pristúpili sme k žrebovaniu a šťast-
livcov sme odmenili drobnými cenami. Žiaci 7. a 9. ročníka si pripra-
vili pod vedením p. učiteľky A. Sklenkovej prezentáciu, ktorú nazvali 
Goralsko – slovenský slovník. Tú premietli pred všetkými žiakmi a sta-
rými rodičmi a rodičmi, ktorých sme pozvali do školy. Výstavka a pre-
zentácia boli určené širokej verejnosti, bohužiaľ, zúčastnili sa ich iba pi-
ati starí rodičia a rodičia. Napriek tomu, že škola má upevňovať vzťahy s 
rodičmi, pozývať ich do školy, aby rodičia sami boli účastníkmi života v 
škole, kde sa utužujú dobré vzťahy medzi rodičom, dieťaťom a učiteľom, 
rodičia vôbec neprejavujú záujem o tieto akcie. Čo je na veľkú škodu, 
pretože deti sa tešia, keď si rodič nájde v dnešnom uponáhľanom svete 
čas a zaujíma sa o život v škole svojho dieťaťa.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy (16.10.) sme pripravili 
ďalšie zaujímavé podujatie. Každá trieda mala za úlohu, po teoretickej 
predpríprave, pripraviť prezentačný stôl propagujúci zdravú výživu. Od-
borná porota, zložená z p. učiteľky B. Jurčovej a vedúcej školskej jedál-
ne, vyhodnotila najzdravšie a najoriginálnejšie stoly. Na I. st. zvíťazili 2. 
a 4. ročník a na II. st. 6. a 9. ročník. Po prezentácii si žiaci skonzumovali 
svoje vlastnoručne pripravené zdravé stoly. 

V najbližších mesiacoch pripravujeme tieto podujatia: mikulášska 
burzu, Mikuláša, vlastnoručnú výrobu a výstavu žiackych vianočných 
pohľadníc, Vianočnú akadémiu. Všetky akcie sú prístupné aj pre rodi-
čov a ždiarsku verejnosť.               Riaditeľka školy: Mgr. Ľ. Budzáková  

V školskom roku 2010/2011 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. Magdaléna Zoričáková  - triedna učiteľka 2. ročníka
Mgr. Alena Bekešová  - triedna učiteľka 3. ročníka
Mgr. Vladimír Mačák   - triedny učiteľ 4. ročníka
Mgr. Mária Tomlanová  - triedna učiteľka 5. ročníka 
Mgr. Zuzana Chovancová  - triedna učiteľka 6. ročníka



Mgr. Barbora Jurčová  - triedna učiteľka 7. ročníka
Mgr. Lukáš Malý  - triedna učiteľka 8. ročníka  
Mgr. Andrea Sklenková - triedna učiteľka 9. ročníka 
Mgr. Anna Budzáková - bez triednictva
vdp. Ľuboš Močáry  - kňaz
Bc. Anna Pitoňáková - asistentka učiteľa v 5. ročníku
Miriam Schostoková - asistentka učiteľa v 6. ročníku
Danka Bachledová  - učiteľka MŠ
Bc. Iveta Vasičáková - učiteľka MŠ
Bc. Zuzana Mačáková - učiteľka MŠ

Výchovná poradkyňa: Mgr. Barbora Jurčová 
Vedúca MZ pre 1. – 4. ročník: Mgr. Magdaléna Zoričáková
Vedúca PK pre spoločenskovedné predmety: Mgr. Anna Budzáková
Vedúca PK pre prírodovedné predmety: Mgr. Mária Tomlanová
Koordinátor športovej výchovy: Mgr. Lukáš Malý
Koordinátorka protidrogovej a rodičovskej výchovy: PaedDr. Ali-
ca Kundlová
Koordinátorka ekologickej výchovy: Mgr. Barbora Jurčová 
Koordinátorka regionálnej výchovy: Mgr. 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

Počty žiakov základnej školy k 1.9.2010

1. Krúžok šikovných rúk pre 1. ročník PaedDr. A. Kundlová
2. Regionálny krúžok pre 2. ročník Mgr. M. Zoričáková
3. Domáci kutil pre 3. ročník Mgr. A. Bekešová
4. Športový krúžok pre 2. – 4. ročník Mgr. A. Bekešová
5. Futbalový a hokejový krúžok pre 1. – 4. ročník  Mgr. V. Mačák
6. Dramatický krúžok pre 5. – 9. ročník  Mgr. Z. Chovancová
7. Tvorba školského časopisu pre 5. – 9. ročník Mgr. Z. Chovancová

8. Futbalový krúžok pre 5. – 9. ročník Mgr. L. Malý
9. Tenisový krúžok pre 5. – 9. ročník Mgr. L. Malý
10. Turistický krúžok pre 5. – 9. ročník Mgr. M. Tomlanová
11. Matematika hrou pre 7. – 9. ročník Mgr. M. Tomlanová
12. Krúžok šikovných rúk pre 5. – 7. ročník Miriam Schostoková

V tomto školskom roku sa do záujmového vzdelávania prihlásilo cel-
kovo 143 žiakov, čo z celkového počtu žiakov 153 predstavuje 96,7%.

Organizácia školského roka 2010/2011

Školský rok 2010/2011 sa za-
čal 1. septembra 2010. Školské 
vyučovanie sa začalo 2. septem-
bra 2010 (štvrtok). Vyučovanie 
podľa rozvrhu hodín sa začalo 3. 
septembra 2010 (piatok). Škol-
ské vyučovanie v prvom polroku 
školského roka sa končí 31. janu-
ára 2011 (pondelok). Školské vy-
učovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2011 (utorok) a končí 
sa 30. júna 2011 (štvrtok). Školský rok 2010/2011 bude trvať spolu 251 
pracovných dní. 

Režim dňa v ZŠ

1. vyučovacia hodina    7.50  -   8.35
2. vyučovacia hodina    8.45  -   9.30
3. vyučovacia hodina    9.40  - 10.25

veľká prestávka

4. vyučovacia hodina  10.40  - 11.25
5. vyučovacia hodina  11.35  - 12.20
6. vyučovacia hodina  12.25  - 13.10

obedňajšia prestávka

7. vyučovacia hodina  13.30  – 14.10 

Konzultačné  hodiny  učiteľov 

- každý prvý pracovný utorok 
  v mesiaci od 14:00h do 15:00h

- konzultačné hodiny výchovnej 
   poradkyne Mgr. Barbory Jurčovej 
- každý piatok od 10.00 h  do 12.30 h

Školské aktivity v priebehu mesiacov september – október 2010

 Slávnostné otvorenie školského roka

                                                                                                                    

Mgr. Zuzana Chovancová   - triedna u�ite�ka 6. ro�níka
Mgr. Barbora Jur�ová    - triedna u�ite�ka 7. ro�níka
Mgr. Lukáš Malý    - triedna u�ite�ka 8. ro�níka   
Mgr. Andrea Sklenková   - triedna u�ite�ka 9. ro�níka
Mgr. Anna Budzáková   - bez triednictva 
vdp. �uboš Mo�áry    - k�az
Bc. Anna Pito�áková   - asistentka u�ite�a v 5. ro�níku
Miriam Schostoková   - asistentka u�ite�a v 6. ro�níku
Danka Bachledová    - u�ite�ka MŠ 
Bc. Iveta Vasi�áková   - u�ite�ka MŠ 
Bc. Zuzana Ma�áková   - u�ite�ka MŠ 

� Výchovná poradky�a:        - Mgr. Barbora Jur�ová
� Vedúca MZ pre 1. – 4. ro�ník:       - Mgr. Magdaléna Zori�áková
� Vedúca PK pre spolo�enskovedné predmety:    - Mgr. Anna Budzáková 
� Vedúca PK pre prírodovedné predmety:     - Mgr. Mária Tomlanová 
� Koordinátor športovej výchovy:      - Mgr. Lukáš Malý 
� Koordinátorka protidrogovej a rodi�ovskej výchovy: - PaedDr. Alica Kundlová 
� Koordinátorka ekologickej výchovy:      - Mgr. Barbora Jur�ová
� Koordinátorka regionálnej výchovy:      - Mgr. Magdaléna Zori�áková

UNepedagogickí  zamestnanci školy:

Mária Loren�íková    - ekonómka školy 
Mária Luka�ková    - vedúca školskej jedálne 
Júlia Ivan�áková    - kuchárka v ZŠ 
Jarmila Botková    - kuchárka v ZŠ 
Jarmila Bekešová    - kuchárka v MŠ 
Ladislav Ma�ák    - údržbár, kuri� školy 
Mária Spir�áková    - upratova�ka v ZŠ 
Katarína Dzilská    - upratova�ka v ZŠ 
Rozália Olekšáková    - upratova�ka v MŠ

UPPoo��ttyy žžiiaakkoovv zzáákkllaaddnneejj šškkoollyy kk 11..99..22001100

Trieda Po�et žiakov Po�et chlapcov Po�et diev�at

1. 13 6 7

2. 18 10 8

3. 20 15 5

4. 14 7 7

                                                                                                                    

Spolu za
I. stupe� 65 38 27

5. 21 9 12

6. 19 8 11

7. 20 8 12

8. 13 10 3

9. 15 6 9

Spolu za
II. stupe� 88 41 47

Celkom 153 79 74

UPPoo��ttyy žžiiaakkoovv mmaatteerrsskkeejj šškkoollyy kk 11..99..22001100

Oddiel Po�et žiakov Po�et chlapcov Po�et diev�at

1. 22 10 12

2. 22 16 6

Celkom 44 26 18

UZZááuujjmmoovvéé úúttvvaarryy aa iicchh vveeddúúccii

1. Krúžok šikovných rúk pre 1. ro�ník    PaedDr. A. Kundlová 

2. Regionálny krúžok pre 2. ro�ník     Mgr. M. Zori�áková

3. Domáci kutil pre 3. ro�ník     Mgr. A. Bekešová 

4. Športový krúžok pre 2. – 4. ro�ník    Mgr. A. Bekešová 

5. Futbalový a hokejový krúžok pre 1. – 4. ro�ník  Mgr. V. Ma�ák

6. Dramatický krúžok pre 5. – 9. ro�ník    Mgr. Z. Chovancová 

7. Tvorba školského �asopisu pre 5. – 9. ro�ník  Mgr. Z. Chovancová 

8. Futbalový krúžok pre 5. – 9. ro�ník    Mgr. L. Malý 

9. Tenisový krúžok pre 5. – 9. ro�ník    Mgr. L. Malý 

10. Turistický krúžok pre 5. – 9. ro�ník    Mgr. M. Tomlanová 

11. Matematika hrou pre 7. – 9. ro�ník    Mgr. M. Tomlanová                                                                                                                     

Spolu za
I. stupe� 65 38 27

5. 21 9 12

6. 19 8 11

7. 20 8 12

8. 13 10 3

9. 15 6 9

Spolu za
II. stupe� 88 41 47

Celkom 153 79 74

UPPoo��ttyy žžiiaakkoovv mmaatteerrsskkeejj šškkoollyy kk 11..99..22001100

Oddiel Po�et žiakov Po�et chlapcov Po�et diev�at

1. 22 10 12

2. 22 16 6

Celkom 44 26 18

UZZááuujjmmoovvéé úúttvvaarryy aa iicchh vveeddúúccii

1. Krúžok šikovných rúk pre 1. ro�ník    PaedDr. A. Kundlová 

2. Regionálny krúžok pre 2. ro�ník     Mgr. M. Zori�áková

3. Domáci kutil pre 3. ro�ník     Mgr. A. Bekešová 

4. Športový krúžok pre 2. – 4. ro�ník    Mgr. A. Bekešová 

5. Futbalový a hokejový krúžok pre 1. – 4. ro�ník  Mgr. V. Ma�ák

6. Dramatický krúžok pre 5. – 9. ro�ník    Mgr. Z. Chovancová 

7. Tvorba školského �asopisu pre 5. – 9. ro�ník  Mgr. Z. Chovancová 

8. Futbalový krúžok pre 5. – 9. ro�ník    Mgr. L. Malý 

9. Tenisový krúžok pre 5. – 9. ro�ník    Mgr. L. Malý 

10. Turistický krúžok pre 5. – 9. ro�ník    Mgr. M. Tomlanová 

11. Matematika hrou pre 7. – 9. ro�ník    Mgr. M. Tomlanová 

Počty žiakov materskej školy k 1.9.2010

Záujmové útvary a ich vedúci

12. Krúžok šikovných rúk pre 5. – 7. ro�ník   Miriam Schostoková

V tomto školskom roku sa do záujmového vzdelávania prihlásilo celkovo 143 žiakov, �o

z celkového po�tu žiakov 153 predstavuje 96,7%. 

UOOrrggaanniizzáácciiaa šškkoollsskkééhhoo rrookkaa 22001100//22001111U

Školský rok 2010/2011 sa za�al 1. septembra 
2010. Školské vyu�ovanie sa za�alo 2. septembra 2010 
(štvrtok). Vyu�ovanie pod�a rozvrhu hodín sa za�alo
3. septembra 2010 (piatok). Školské vyu�ovanie v prvom
polroku školského roka sa kon�í 31. januára 2011 
(pondelok). Školské vyu�ovanie v druhom polroku sa za�ne
1. februára 2011 (utorok) a kon�í sa 30. júna 2011 (štvrtok).
Školský rok 2010/2011 bude trva� spolu 251 pracovných dní.

Prázdniny

Posledný de�
vyu�ovania

pred za�iatkom
prázdnin

Termín prázdnin Za�iatok vyu�ovania
po prázdninách

jesenné 28. október 2010
(štvrtok)

29. október – 
2. november 2010

3. november 2010
(streda)

viano�né 22. december 2010
(streda)

23. december 2010 –
7. január 2011

10. január 2011
(pondelok)

polro�né 28. január 2011 (piatok) 31. január 2011
(pondelok) 1. február 2011 (utorok)

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,

Tren�iansky kraj

11. február 2011
(piatok)

14. február – 
18. február 2011

21. február 2011
(pondelok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj, 
Trnavský kraj

18. február 2011
(piatok)

21. február – 
25. február 2011

28. február 2011
(pondelok)

jarné

Košický kraj,
Prešovský kraj

25. február 2011
(piatok)

28. február – 
4. marec 2011

7. marec 2011
(pondelok)

ve�kono�né 20. apríl 2011 (streda) 21. apríl –
26. apríl 2011 27. apríl 2011 (streda)

letné 30. jún 2011 (štvrtok) 1. júl –
2. september 2011

5. september 2011
(pondelok)

RReežžiimm dd��aa vv ZZŠŠ
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RReežžiimm dd��aa vv ZZŠŠ

1. vyu�ovacia hodina   7 50
P  -   8 P

35
P

2. vyu�ovacia hodina   8 P

45
P  -   9 P

30

3. vyu�ovacia hodina   9 P

40
P  - 10 P

25

P P vvee ��kkáá pprreess ttáávvkkaa P

4. vyu�ovacia hodina   1040  - 1125

5. vyu�ovacia hodina   1135  - 1220

6. vyu�ovacia hodina   1225  - 1310

oobbeedd��aa jj šš iiaa pprreess ttáávvkkaa

7. vyu�ovacia hodina   1330  – 1410

KKoonnzzuullttaa��nnéé hhooddiinnyy uu��iittee��oovv

- každý prvý pracovný utorok v mesiaci od 14:00h do 15:00h 

- konzulta�né hodiny výchovnej poradkyne Mgr. Barbory Jur�ovej
   - každý piatok od 10:00h  do 12:30h 

ŠŠkkoollsskkéé aakkttiivviittyy vv pprriieebbeehhuu mmeessiiaaccoovv sseepptteemmbbeerr –– ookkttóóbbeerr 22001100

� Slávnostné otvorenie školského roka 
� Mobilné dopravné ihrisko pre žiakov 1. – 5. ro�níka
� Divadelné predstavenie „O zabudnutom �ertovi“
� Ú�elové cvi�enie žiakov 2. stup�a ZŠ 
� Akcia „�isté hory“ 
� Výchovný koncert
� Svetový de� potravín a zdravej výživy 
� Aktivity v rámci mesiaca úcty k starším – besedy so starými rodi�mi, výstava, výtvarné 

práce
� Prezentácia prác žiakov v rámci regionálnej výchovy 

Ing. Lýdia Záme�níková,

zástupky�a riadite�ky školy pre ZŠ 
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 Mobilné dopravné ihrisko pre žiakov 1. – 5. ročníka
 Divadelné predstavenie „O zabudnutom čertovi“
 Účelové cvičenie žiakov 2. stupňa ZŠ
 Akcia „Čisté hory“
 Výchovný koncert 
 Svetový deň potravín a zdravej výživy
 Aktivity v rámci mesiaca úcty k starším – besedy so starými 
 rodičmi, výstava, výtvarné práce
 Prezentácia prác žiakov v rámci regionálnej výchovy
 

Ing. Lýdia Zámečníková, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

11. Kultúra, šport a udalosti
   1. augusta 2010 sa v Ždiari na Strednici konali „Preteky konských 
záprahov“ za účasti 8 párov koní a ich furmanov. Súťažili v disciplí-
nach : slalom furmanským vozom a nakladanie metrovice, manipulácie 
s drevom na cieľ a silová disciplína - ťahanie dreva. Víťazom súťaže sa 
stal furman so svojimi koňmi z Osturne pán Jozef Miškovič s pomocní-
kom Miroslavom Ciriakom s časom 5 min 26 s. Všetci súťažiaci furmani 
predviedli obdivuhodné majstrovstvo práce s koňmi i drevom.

Tradície, zvyklosti, spev, tanec, ľudovú muziku, kroje a auten-
tický folklór svojho regiónu predviedlo osem folklórnych skupín 
zo Slovenska a Poľska na 16. ročníku Goralských folklórnych sláv-
ností, ktorý sa konal v dňoch 7. – 8. augusta 2010 tradične pod Ždi-
arskou vidlou a Havranom. Folklórny súbor Ciardasie z Čiernej Ho-
ry, DFS Pieniny zo Spišskej Starej Vsi, FS Jedwabno z Jedwab-
na na Mazurach, FS Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, DFS Krze-
sany z Cicheho, FS Kicora z Lendaku, FS Magura z Kežmarku a do-
máci FS Goral zo Ždiaru svojím umením obohatili nedeľné popo-
ludnie domácim i zahraničným návštevníkom Goralských slávností.  
Za slnečného počasia program slávností v sobotu začal slávnost-
nou sv. omšou a pokračoval vystúpením spevokolu mladých ľu-
dí z Lomničky a domácich talentov Mišky Osvaldovej a Silvii Pito-
ňákovej so svojou kapelou. Večer pokračoval zábavným rozpráva-
ním Arane z Jarovníc a hľadisko zaplnil svojimi hitmi Peter Stašák. 
Poďakovanie patrí vdp. Ľubošovi Močárymu a bývalým p. farárom Já-
novi Záhradníkovi a Jánovi Stašákovi, sponzorom Goralských slávností 
a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave podujatia.

   19. septembra 2010 sa konali v Monkovej doline Hasičské pre-
teky za účasti dobrovoľných hasičov z Tatranskej Kotliny, No-
vej Lesnej, Mlynice a 2 domácich družstiev DHZ Ždiar. Súťaži-
lo sa v disciplínach: 2 x požiarny útok a štafeta, na ktoré dohliada-
li rozhodcovia pod vedením pána Kováča. Súťaž obohatilo svojou 



ukážkou zručnosti družstvo detí z Novej Lesnej. Družstvá si ove-
rili svoje schopnosti a podali skvelý výkon. Víťazom sa stalo druž-
stvo hasičov z Tatranskej Kotliny. Domáci hasiči na záver predvied-
li ukážku požiarneho útoku so svojou technikou na otvorený oheň.  
Touto cestou ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli cenou do tomboly a 
podporili Dobrovoľný hasičský zbor v Ždiari.

Zástupcovia Ski Bachledova sa zúčastnili najväčšej jesennej výstavy 
cestovného ruchu na území Ukrajiny - UITM Kyjev, ktorá sa konala v 
dňoch 6. až 8. októbra 2010, v mesiaci september na veľtrhu vo War-
šave a Slovenského dňa v Krakove v rámci spolupráce so Slovenskou 
agentúrou cestovného ruchu. V rámci národného stánku sa prezentovala 
široká paleta slovenských turistických produktov so zameraním na je-
senné a zimné aktivity.
 Bc. Blanka Michaláková, rozvoj obce

12. Ďakujeme
 Všetkým pracovníkom na malých obecných službách / Miroslav Pi-
toňák, Milan Pisár, Andrej Bekeš, Matej Adamjak, Marián Mozden / a 
ich koordinátorovi Jánovi Slodičákovi za odvedenú prácu hlavne pri re-
konštrukcii obecného úradu, zdravotného strediska.
 Milanovi Bachledovi za vyrezanie kríkov a vyčistenie priestoru za 
budovou MŠ
 Janovi Bachledovi st. a ml. za udržiavanie čistoty a kosenie celého 
priestranstva pod obecným úradom v okolí prečerpavačky.
 Všetkým občanom, ktorí rešpektovali výzvu obecného úradu na vy-
konanie čistenia, kosenia priekop a pozemkov okolo obecných ciest.
 Jozefovi Olekšákovi a Janovi Michalákovi za opravu obecného osvet-
lenia a obecného rozhlasu.
 Františkovi Pavlákovi za pomoc pri stavaní lešenia pri zdravotnom 
stredisku
 Všetkým sponzorom za akúkoľvek pomoc pri organizovaní a zabez-
pečovaní všetkých akcií poriadaných obcou.
 Všetkým členom DHZ v Ždiari za ich pomoc pri nepredvídaných 
udalostiach v našej obci a za pomoc pri organizovaní akcií poriadaných 
obcou
 Jánovi Mačákovi za prípravu a dovoz dosák na obklad zdravotného 
strediska
 Mgr. Janke Andrášovej za hudobné obohatenie svadobných obradov 
a konferovania kultúrno- spoločenských akcií poriadaných obcou.

13. Blahoprianie
Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom obce Ždiar, 
ktorí v mesiacoch júl, august, september, október 2010 oslávili svoje 
životné jubileá, 
Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do ďalších ro-
kov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce Ždiar.
 91 rokov   80 rokov 
Anna Slodičáková   Ondrej Monka
    Jozef Michlík
89 rokov     
Rozália Bekešová   75 rokov
    Anna Budzáková
88 rokov    Štefan Štefaňák
Mária Blaščáková 
Karol Krasuľa   70 rokov
    Agnesa Gergeľová
82 rokov    Anna Galliková
Margita Bekešová   Elena Andrášová
    Angela Olekšáková
81 rokov    Margita Bachledová  
Bernadeta Zoričáková 
Júlia Olekšáková
Ružena Bachledová    
         
   Mená jubilantov sú zverejňované bez ich predchadzajúceho súhlasu. 
Ak si zverejnenie neprajete, oznamte nám túto Vašu požiadavku ústne, 
alebo písomne na obecný úrad na útvar matriky. 

Ing. Veronika Pitoňáková

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou.Grafická úprava a tlač 
tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 16. 11. 2010.


