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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

možno počasím, ktoré nebolo veľmi priaznivé v letných me-
siacoch, možno množstvom práce, ktoré sme zabezpečovali, 
veľmi rýchlo prešli letné mesiace a už sme sa ocitli uprostred 
jesene.

Plánované veci, ktoré sme vedeli priamo ovplyvniť sa nám 
podarilo urobiť, plánované aktivity, kde sme boli závislí od štá-
tu sa nám nedarí splniť. Štátne orgány rôznymi obštrukciami 
oddiaľujú samotnú realizáciu prác a predovšetkým financova-
nie. Konkrétne v našom prípade realizáciu rekonštrukcie po-
žiarnej zbrojnice. Projekt „Revitalizácia krajiny 2011“, realizo-
vaná za finančnej podpory Úradom vlády SR, nebola úradom 
vlády vôbec zvládnutá. Sme zaťažovaní ďalšími požiadavkami 
zo strany vládnych úradníkov, ktoré treba denno-denne vyba-
vovať a zvládať s príslušnými inštitúciami.

Pokles v príjme financií z prenesených kompetencií od štátu 
pokračuje každý mesiac od začiatku roka, hoci minister finan-
cií sľuboval, že bude tento rok nárast oproti minulému roku o 
20%. Štát sa zbavuje všetkých kompetencií, s ktorými sa nevie 
vysporiadať a presúva to na mestá a obce, ale bez finančného 
krytia. Vláda pripravuje nový spôsob financovania samosprá-
vy, kde bude pokles príjmu financií pre mestá a obce a zníže-
nie, podľa ministra financií, si mestá a obce majú vykompen-
zovať zvýšením miestnych daní a predovšetkým daní z nehnu-
teľnosti. To znamená, že šafárenie a rozdávanie súčasnej vlá-
dy a minulých vlád zaplatíme my, občania. Pre malé a stredné 
obce to môže v blízkej budúcnosti znamenať až zánik, preto-
že nebudú mať dostatok finančných zdrojov pre správu obec-
ných záležitostí, a to už nehovoriac o nejakom rozvoji obce. Z 
každého rokovania vlády a parlamentu nám prichádzajú nové 
a nové povinnosti, ktoré musíme zabezpečovať. Prináša to pre 
nás nové doškoľovania, študovania vyhlášok, zákonov, naria-
dení a ich uplatňovanie pri výkone našej každodennej práce. 

V letných mesiacoch bolo pre obec dôležité zvládnutie po-
loženia asfaltových povrchov na hlavnej ceste I/67 v úsekoch 
Strednica - Podspády - Šarpanec a Tatranská Kotlina. Budú-
ci rok by sa mala dokončiť ešte cesta do Tatranskej Javoriny. 
Týmto bude ukončená jedna z priorít, ktoré sme si dali ešte v 
minulom volebnom období, aby prístupové cesty do obce bo-
li zrekonštruované. Ďalej to bolo položenie asfaltových povr-
chov na obecných cestách v úsekoch Strednica – vládne bu-
dovy, Bachledová dolina parkovisko po autobusovú zastávku 
pri rodine Bachledovej, na Antošovskom vrchu obidve vetvy 
a pri píle od rodiny Nemešányovej po rodinu Gallikovú. Tieto 
úseky sa opravovali zhruba po 40-tich až 50- tich rokoch, a na 
niektorých úsekoch sa asfaltový povrch položil prvýkrát v his-
tórii ich používania. Treba dodať, že obec by to nezvládla bez 
príspevkov občanov, ktorí v týchto častiach bývajú a denne ju 
využívajú, ale predovšetkým od občanov, ktorí vlastnia v tejto 
oblasti penzióny a používali danú cestu na ich výstavbu. 

Miesta, kde dochádzalo k podmáčaniu obecných ciest z 
priekop okolo ciest, sme vyčistili a prehĺbili, aby sme upravili 
vodný režim obecných ciest, tiež sme vyčistili a spriechodnili 
všetky priepusty, aby dažďová voda nemala prekážky pri odto-
ku počas prudkých dažďov.

Počas leta sme zabezpečovali realizáciu projektu „ Revitali-
zácia krajiny 2011“, na ktorý sme vybavili financie z úradu vlá-

dy, kde sme prostredníctvom zhotoviteľa a zamestnaných na 
obci, na všetkých prítokoch z Belianskych Tatier a na hlavnom 
toku Biela, urobili vodozádržné opatrenia a na lesných ces-
tách urobili odrážky. 

Cez leto sme urobili nový most za zotavovňou Tatra a urobí-
me ešte pri ČOV pod obecným úradom, ktoré budú slúžiť do 
budúcnosti na prepojenie cyklotrás a pre potreby našich ob-
čanov. Opravili sme turistické chodníky pod Hlasnú skalu a na 
Strednicu, urobili sme na nich odrážky, nové premostenia a v 
súčasnosti ešte opravujeme chodník v samom Širokom sedle, 
kde sa letecky vyviezlo drevo na ich opravu.

Ďalšou prioritou bolo zvládnuť kultúrne akcie počas letných 
mesiacov, ktorých účelom je spríjemniť pobyt návštevníkov v 
našej obci a poslať prostredníctvom prítomných pozitívnu re-
klamu do sveta o našej obci. Tieto akcie sú úspešné, keď je 
dobré počasie. Počasie nám neprialo pri hasičskom dni a pri 
prvom dni GFS. Hoci sme v príprave urobili tento rok aj niečo 
naviac, počasie nevieme ovplyvniť.

Počas celého leta sme zabezpečovali pravidelné čistenie 
a kosenie obecných priestranstiev. Pri revízii bleskozvodov v 
materskej škole bol zistený nefunkčný stav bleskozvodov, pre-
to sme počas prázdnin museli vykopať okolo materskej školy 
ryhu a uložiť nové vedenie rozvodu bleskozvodu. Počas ce-
lého leta máme veľa práce zvládať chod ČOV, pretože počas 
dažďov v mesiaci jún, júl bolo veľa balastných vôd a od augus-
ta máme úplne iný problém s riedením kalov čerpaním vody a 
zlým zrením kalov v dôsledku množstva saponátov, čistiacich 
prostriedkov a mastnoty v kaloch. Teraz v jesenných mesia-
coch nemôžeme vyhovieť pri vyvážaní žúmp v tom čase, ako 
požadujete.

V jesenných mesiacoch sme začali s rekonštrukciou zastá-
vok SAD, kde by sme chceli do budúcna postupne pokračo-
vať na všetkých zastávkach. Taktiež sme začali s rekonštruk-
ciou požiarnej zbrojnice, uvidíme, dokedy nám počasie do-
volí robiť. 

Bol ukončený proces zmeny územného plánu prostredníc-
tvom čiastkových zmien, ktorý sa začal na jar tohto roku na zá-
klade žiadostí občanov z obdobia predchádzajúcich štyroch 
rokov.

Spolu s farským úradom pripravujeme všetky vyjadrenia a 
povolenia na možný výrub červených smrekov na cintoríne od 
domu smútku po oplotenie cintorína. Ak bude povolenie vyba-
vené, oslovíme všetkých spoluobčanov, či s tým budete sú-
hlasiť. Ak áno, stromy sa zrežú, ak nie stromy zostanú s rizikom 
ich spadnutia do priestoru cintorína a poškodenia hrobov.

Počas III.Q sme riešili
 prepracovanie povodňového plánu záchranných prác obce 
 prípravu a návrh nového VZN, ktorým riešime :
 - poplatky v základnej škole a materskej škole v zmysle záko-
na 248/2008
 kultúrne akcie
 - Deň hasičov
 - Preteky konských záprahov
 - Goralské slávnosti
 vykopanie a uloženie bleskozvodu pre materskú školu



 obnovu rigolov okolo obecnej cesty v úsekoch Bachledo-
vá dolina, Strednica, pod základnou školou, pod Richardom 
Adamjákom, pri vládnej budove
 absolvovali sme ďalšie stretnutia na jednotlivých minister-
stvách za účelom doriešenia už rozbehnutých vecí 
 aktivity, ktoré obec zabezpečovala počas posledných rokov, 
aby boli urobené nové asfaltové povrchy v úseku ciest Šarpa-
nec – Tatranská Kotlina a Strednica- Podspády boli úspešné, 
pretože v mesiaci august sa podarilo tieto úseky cesty opraviť
 pokračujeme vo vybavovaní so Slovenským pozemkovým 
fondom vysporiadanie pozemkov pod obecné cesty
 od 15.5.2011 zabezpečujeme prostredníctvom dodávateľa 
realizáciu projektu „Revitalizácie krajiny 2011“ na vykonanie 
protipovodňových opatrení na lesných cestách, bystrinách a 
roklinách, ktoré sú zdrojom povodní, kde sa zamestnali evido-
vaní nezamestnaní občania našej obce na obdobie šesť me-
siacov
 zabezpečujeme realizáciu projektu „ Prevencia pred povod-
ňami“, kde prostredníctvom projektu na prevenciu proti po-
vodniam zamestnávame dlhodobo nezamestnaných v našej 
obci na obdobie šesť mesiacov.
 v mesiaci september sme ukončili proces schválenia čiast-
kových zmien územného plánu
 urobili a osadili sme informatívne obecné tabule na začiatku 
obce, konci obce a pri požiarnej zbrojnici
 podarilo sa nám presvedčiť SSC, aby tiež vyčistili časť prie-
kop v obci okolo cesty I/67
 s farským úradom sme zabezpečili prijatie a ubytovanie poľ-
ských pútnikov, ktorí putovali z Gdaňska do Levoče
 v spolupráci so Slovenským klubom turistov sme zabezpe-
čili stretnutie a program pre 33. ročník Slovenského zrazu cyk-
loturistov
 ešte koncom mesiaca september sme začali opravu chod-
níkov v Širokom sedle

 v septembri sme začali s výstavbou autobusovej zastávky pri 
píle a budeme pokračovať postupne s prestavaním všetkých
 začali sme s rekonštrukciou požiarnej zbrojnice
 urobili sme ďalšie dva nové mosty cez potok Biela a to za 
Tatrou a pod obecným úradom pri prečerpávačke ČOV
 zabezpečili sme výberové konania na údržbu obecných 
ciest

Na ďalšie tri mesiace plánujeme:
 pripravovať plán aktivít na rok 2012
 pokračovať v prestavbe požiarnej zbrojnice
 pokračovať v revitalizácii územia proti povodniam, ktoré má 
byť ukončené v októbri
 zabezpečiť stretnutie s dôchodcami
 pokračovať s rekonštrukciou autobusových zastávok
 zabezpečovať pravidelnú čistotu obce
 pripraviť sa na zimnú sezónu v údržbe obecných ciest
 prípravu a podanie žiadosti dostavbu kanalizácie a čističky 
v Bachledovej doline na Environmentálny fond
 pripraviť projekt na označenie obce smerovým obecnými 
smerníkmi
 začať s prípravou podkladov a začať s vyjednávaním pre vý-
stavbu chodníka okolo cesty

 Na záver chcem sa poďakovať všetkým občanom, ktorí pravi-
delným pričinením zabezpečovali upratanie, vykosenie a udr-
žiavanie čistoty svojho okolia a tým obce. Chcem Vám odo-
vzdať uznanie od rôznych domácich a zahraničných návštev-
níkov našej obce, ktoré sa dostalo ku mne, že je vidieť, že nám 
záleží na našej obci, že sa spoločne o ňu staráme. 
Určite boli aj veci, ktoré sa zle počúvajú, lebo sa treba za ne 
červenať, ale verím, že spoločne ich postupne odstránime a 
doriešime.

 Ing. Pavol Bekeš,  starosta obce 

2. Ekonomika obce 
Obec priebežne plní rozpočet v príjmovej a vo výdavkovej časti.
Do 30. 9. 2011 bolo potrebné zaplatiť daň z nehnuteľnosti dru-
hú splátku. Po tomto termíne budú zasielané výzvy na zaplate-
nie tejto dane. 
   Skončil III.Q, občania, ktorí poskytujú ubytovanie v súkromí, sú 
povinní zaplatiť daň za ubytovanie.
   Stále Vás upozorňujeme, že sú medzi nami občania, ktorí si ne-
splnili do dnešného dňa povinnosť a nezaplatili poplatok za TKO.   
V mesiaci október opäť im budú zasielané výzvy na zaplatenie.

Jana Olekšáková, ekonómka obce

 
3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce
Rozhodnutia
 Predĺženie kanalizácie a kan. prípojka pre novostavbu RD, 
František Bekeš s manž., Slovenská Ves
 o prerušení konania, Prístavba a prestavba RD 513 a 514, Šte-
fan Bekeš 513
 o prerušení konania, Rodinný dom, Peter Pitoňák s manž. 333
 o prerušení konania, Prestavba hosp. objektu na RD, Ing. Ján 
Bekeš s manž., Poprad
 o prerušení konania, Premostenie potoka, Stanislav Bekeš 
s manž. 513
 o prerušení konania, Výrub stromov, Obec Ždiar
 o povolení stavby, Prestavba hosp. objektu na RD, Ing. Ján 
Bekeš s manž., Poprad
 o povolení reklamného zariadenia, Tatrakon s.r.o., Poprad
 o prerušení konania, Prest. hosp. budovy na RD, Ján Bud-
zák 81
 – zvláštne užívanie verej. priestranstva, DS-Kábelová NN prí-
pojka, Chalupy s.r.o., Ždiar 131
 o povolení stavby, Prístupový chodník pre RD 393, Jozef An-
dráš 393

 o povol. stavby, Ubytov. objekt pri RD 312, Michal Karas, Smižany
 o zmene stavby, Rodinný dom, Ing. Milan Blaško s manž., 
Horné Sŕnie a MUDr. Roman Hunák s manž., Trenčín
 výrub stromov, Obec Ždiar

Územné rozhodnutia:
Premostenie potoka, Stanislav Bekeš s manž. 513

Stavebné povolenia:
Prevádzková budova, Jaroslav Pitoňák, Tatranská Kotlina
Rodinný dom, Peter Pitoňák a manž. 333

Kolaudačné rozhodnutia:
Plynofikácia RD 312 a ubytov. objektu, Michal Karas, Smižany

Výzvy:
Výzva na podanie žiadosti, Jozef Andráš 393
Výzva na predloženie dokladov, RD s ubytovaním, Štefan Štefa-
ňák s manž. 45

Drobné stavby a stavebné úpravy
Oplotenie, Matej Adamják 449 a Angela Adamjáková 450
Drevený altánok a prístrešok na drevo, Ing. Pavol Bekeš 103
Garáž, Marek Pavlák 442
Oplotenie, Stanislav Sleboda 357
Oplotenie, Margita Duláková 342
Kanalizačná prípojka pre RD 400,401,434, Anna Zoričáková401, 
Jozef Pitoňák s manž. 434, Božena Dučáková Ľubica, Božena 
Semjanová Michalovce

Štátny stavebný dohľad
Adriana Gavulová, Humenné, Pavol Michlík 383, Slavomír Sle-

boda 363       
Blanka Michaláková, rozvoj obce 



4. Zasadanie obecného zastupiteľstva bude

29.11.2011

5. Zber a odvoz TKO 
 
13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12.

6. Zber separovaného odpadu 
 
28.10., 25.11., 23.12.
 
7. Evidencia obyvateľov od 1.7.2011 do 30.9.2011

Prihlásení na trvalý pobyt: 10
Martina Kumalová, Benjamín Kumala, Gabriela Pojedincová, Mo-
nika Blaščáková, Martina Monková, Marián Heldák, Marián Hel-
dák ml., Anna Heldáková, Gabriela Kukučková, Michal Gallik

Odhlásení z trvalého pobytu:8
Kamil Bekeš, Milan Ciriak, Anna Ciriaková, Terézia Ciriaková, 
Gabriela Galliková, Tatiana Mozdenová, Zuzana Miškolciová, 
Ing. Jana Tomečková

Zomrelí: 3
Anna Uhlárová, Helena Pitoňáková, Mgr. Martina Bachledová
      
Narodení: 3
Mathias Jurčo, Natália Vidová, Dominika Bretzová
    
Počet obyvateľov k 30.6.2011:  1354
Priemerný vek obyvateľov: 37 rokov
Najstaršia obyvateľka obce:  Rozália Slebodová – 96 rokov
Najmladší obyvateľ obce:  Dominika Bretzová
   
 Ing. Veronika Pitoňáková

 
8. Informácie 

 Stretnutie s dôchodcami bude 25.11.2011
 Opätovne žiadame občanov, aby neodstavovali svoje autá a 
autá hostí na obecnú cestu , predovšetkým v oblasti Ždiarsky dom
 Žiadame všetkých, ktorí ešte aj napriek niekoľkonásobným vý-
zvam, upozorneniam, púšťajú psov, aby začali s okamžitou plat-
nosťou plniť VZN obce
 Upozorňujeme tých občanov, ktorí svoj odpad nedávajú do 
smetných plastových nádob alebo nedávajú lístky, že odpad 
im nebude odvezený. Na veľkú kuka konvu 240 l musia byť 
2 lístky 
 Upozorňujeme občanov, že na zodpovednosť bude braný ten 
vlastník pozemku, na ktorom zostanú smeti, preto Vás upozorňu-
jeme, aby ste si dávali pozor, kto na Váš pozemok ukladá smeti
 Žiadame všetkých občanov o udržiavanie čistých priekop v 
úsekoch oproti pozemkom, ktorých ste vlastníkmi, od napada-
ného lístia a iných nečistôt
 Žiadame o vybudovanie odrážok, ich vyčistenie a udržiavanie 
na prístupových cestách od obecnej cesty a štátnej cesty I/67 k 
rodinným domom, aby počas dažďov a topenia snehu voda ne-
vytekala na cestu
 Oznamujeme občanom, že kontajner na cintoríne slúži na vý-
voz cintorínskeho odpadu a je neprijateľné, aby slúžil na vývoz 
zeminy z výkopu hrobu 

9. Základná škola s materskou školou
V tomto školskom roku navštevuje materskú 

školu 43 detí. V 1. triede je 20 detí, kde vyuču-
je p. zástupkyňa MŠ Jana Svocáková a triednou 
učiteľkou je Bc. Zuzana Mačáková. V 2. triede 
je 23 predškolákov, kde vyučuje p. uč. Danka 
Bachledová a triednou učiteľkou je Bc. Iveta Vasičáková. Z toho 
je 5 detí z Tatranskej Javoriny.

3.10.2011 navštívila našu MŠ logopédka PaedDr. Masárová 
Mária, ktorá vykonala u detí logopedickú depistáž – diagnostiku 
porúch reči u detí.

06.10.2011 sme mali deň civilnej ochrany. Deti si vyskúšali na 
varovný signál opustiť priestory materskej školy, po evakuácií sa 
presunuli na jednotlivé stanovišťa. Na prvom stanovišti sa pre-
plazili cez pripravený tunel, vyskúšali si ochranné masky a na 2. 
stanovišti sa oboznámili so zdravotnou prípravou v prípade mi-
moriadnych situácií.

Dňa 28.októbra pripravujeme pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším „Deň otvorených dverí“ pre starých rodičov. Chceme 
touto cestou pozvať všetkých starých rodičov detí materskej ško-
ly, ktorí budú v našej MŠ vítaní. 

Našim cieľom predškolskej výchovy je napĺňať potrebu dieťaťa 
po sociálnom kontakte s rovesníkmi, podporiť vzťah dieťaťa k po-
znávaniu a učeniu hrou. Individuálnym prístupom vo výchovno-
-vzdelávacom procese podporujeme celostný osobnostný roz-
voj a pripravenosť detí na vstup do 1. ročníka ZŠ. 

zást. MŠ: Svocáková Jana
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Milí rodi�ia, vážení ob�ania!

Prázdniny a s nimi naša dovolenka 
ubehli ako voda. My sme si oddýchli,
dúfam, že aj vy, žiaci a rodi�ia. Škola
však neoddychovala. Položili sme novú 
dlažbu v po�íta�ovej miestnosti na-
miesto gumy, ktorá plesnivela. Taktiež
sme položili protišmykovú dlažbu na 
schody pri hlavnom vstupe do budovy,
najmä kvôli bezpe�nosti. Opravili sme
vchod do telocvi�ne zozadu, z ihriska,
a bo�ný vchod do školskej kuchyne.
Vyma�ovali sme žiacke šatne, školskú 
kuchy�u a priestory pre mimoškolskú
�innos�. Tiež sme vymenili nové gumy 
v dvoch triedach.

V októbri plánujeme ukon�i� oplo-
tenie okolo celého areálu aj okolo 
ihriska. Areál  školy a ihriska bude 
uzamknutý. V tejto súvislosti chcem
upozorni� na skuto�nos� a problém, a 
to najmä s dospelými, ktorí využívajú
zdarma nové ihrisko ur�ené pre-
dovšetkým pre deti a mládež, v mimo-
vyu�ovacom �ase (ve�ery, soboty, 
nedele) a po športovom využití stojí za 
to prís� sa pozrie�, v akom stave je 
ihrisko a vchod pred školou. Plné 
cigaretových ohorkov, alkoholových
fliaš a iných odpadkov... Ak sa to bude
opakova�, ihrisko im nebude prístupné.
V rámci pracovného vyu�ovania a tech-
nických prác naši žiaci spolu s u�ite�mi,
najmä V. Ma�ákom, vlastnoru�ne zbie-
rajú tieto odpadky, ktoré oni nenarobia.
Prosím, zamyslite sa nad tým, vážení
dospelí, akým ste príkladom pre svoje 
deti!
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a bočný vchod do školskej kuchyne. Vymaľovali sme žiacke šatne, školskú kuchyňu a priestory 
pre mimoškolskú činnosť. Tiež sme vymenili nové gumy v dvoch triedach. 

V októbri plánujeme ukončiť oplo-tenie okolo celého areálu aj okolo ihriska. Areál školy a ih-
riska bude uzamknutý. V tejto súvislosti chcem upozorniť na skutočnosť a problém, a to najmä 
s dospelými, ktorí využívajú zdarma nové ihrisko určené pre-dovšetkým pre deti a mládež, v mi-
mo-vyučovacom čase (večery, soboty, nedele) a po športovom využití stojí za to prísť sa pozrieť, 
v akom stave je ihrisko a vchod pred školou. Plné cigaretových ohorkov, alkoholových fliaš a 
iných odpadkov... Ak sa to bude opakovať, ihrisko im nebude prístupné. V rámci pracovného vy-
učovania a tech-nických prác naši žiaci spolu s učiteľmi, najmä V. Mačákom, vlastnoručne zbie-
-rajú tieto odpadky, ktoré oni nenarobia. Prosím, zamyslite sa nad tým, vážení dospelí, akým ste 
príkladom pre svoje deti!

Okrem tejto nepríjemnosti sú v škole aj pozitívne veci. Rozbehla sa krúžková činnosť, v tom-
to školskom roku bohatá najmä na šport a turistiku, čo sme radi. Už sme sa zúčastnili na akcii 
Čisté hory, tak ako každý rok, opäť vo veľkom počte, aj žiakov, aj učiteľov. Počasie bolo nádher-
né. Žiaci boli disciplinovaní a vyzbierali množstvo odpadkov a smetí po turistoch. Viac vo fotoal-
bume. 21.10.2011 žiakov 8. ročníka čaká pilotné testovanie z anglického jazyka. Podobné, ako 
robia zo slovenského jazyka a mate-matiky. Držme im palce! V októbri plánujeme pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším ukázať našim babičkám a deduškom, čo sa učia ich vnuci v škole v rámci 
regionálnej výchovy, ktorú vyučuje p. učiteľka M. Zoričáková. Z úcty k Vám, milí starí rodičia, ne-
zabúdame a učíme žiakov, Vašich vnukov, Vašu reč - goralskú, Vaše hry, piesne, zvyky, vedieme 
ich k úcte a hrdosti k tomu, čo ste nám zanechali. Preto príďte na Váš deň, kde Vás čaká bohatý 
program a zaspomínate si na Vaše detstvo a mladosť!

V tomto školskom roku by sme chceli obnoviť činnosť detského folklórneho súboru Ždiaran-
ček, ktorý bude viesť p. P. Michalák. Prosím, pod porte Vaše deti, vnukov a vnučky a prihláste 
ich do súboru. Lebo to je niečo, čo je našou pýchou a dedičstvom. Bližšie informácie Vám po-
skytne riaditeľka školy.

Na záver Vám všetkým prajem veľa zdravia, tolerancie, ústretovosti a Vám, milí rodičia, veľa 
pochopenia a trpezlivosti pre svoje deti, aby sme spolu s vami úspešne naštartovali nový škol-
ský rok! 

Mgr. Ľ. Budzáková, riaditeľka školy

Okrem tejto nepríjemnosti sú v škole
aj pozitívne veci. Rozbehla sa krúžková 
�innos�, v tomto školskom roku bohatá 
najmä na šport a turistiku, �o sme radi. 
Už sme sa zú�astnili na akcii �isté
hory, tak ako každý rok, opä� vo 
ve�kom po�te, aj žiakov, aj u�ite�ov.
Po�asie bolo nádherné. Žiaci boli 
disciplinovaní a vyzbierali množstvo 
odpadkov a smetí po turistoch. Viac vo 
fotoalbume. 21.10.2011 žiakov 8. 
ro�níka �aká pilotné testovanie 
z anglického jazyka. Podobné, ako

robia zo slovenského jazyka  a mate-
matiky. Držme im palce! V októbri
plánujeme pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším ukáza� našim babi�kám
a deduškom, �o sa u�ia ich vnuci 
v škole v rámci regionálnej výchovy, 
ktorú vyu�uje p. u�ite�ka M. Zori�áková.
Z úcty k Vám, milí starí rodi�ia,
nezabúdame a u�íme žiakov, Vašich 
vnukov, Vašu re� - goralskú, Vaše hry, 
piesne, zvyky, vedieme ich k úcte
a hrdosti k tomu, �o ste nám zanechali. 
Preto prí�te na Váš de�, kde Vás �aká
bohatý program a zaspomínate si na 
Vaše detstvo a mlados�!

V tomto školskom roku by sme chceli obnovi� �innos�
detského folklórneho súboru Ždiaran�ek, ktorý bude vies� p.
P. Michalák. Prosím, pod porte Vaše deti, vnukov a vnu�ky
a prihláste ich do súboru. Lebo to je nie�o, �o je našou 
pýchou a dedi�stvom. Bližšie informácie Vám poskytne 
riadite�ka školy. 

Na záver Vám všetkým prajem ve�a zdravia, tolerancie, 
ústretovosti a Vám, milí rodi�ia, ve�a pochopenia a trpezlivosti
pre svoje deti, aby sme spolu s vami úspešne naštartovali 
nový školský rok!

Mgr. �. Budzáková, riadite�ka školy 

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. Vladimír Mačák   - triedny učiteľ 2. ročníka
Mgr. Magdaléna Zoričáková   - triedna učiteľka 3. ročníka
Mgr. Alena Bekešová   - triedna učiteľka 4. ročníka
Mgr. Gabriela Krasuľová   - triedna učiteľka 5. ročníka 
Mgr. Mária Tomlanová   - triedna učiteľka 6. ročníka
Mgr. Jana Andrášová   - triedna učiteľka 7. ročníka
Ing. Katarína Horská   - triedna učiteľka 8. ročníka  
Mgr. Andrea Sklenková   - triedna učiteľka 9. ročníka
Mgr. Anna Budzáková   - bez triednictva
Mgr. Miroslav Lettrich   - farár
Bc. Anna Pitoňáková   - asistentka učiteľa v 6. ročníku
Miriam Schostoková   - asistentka učiteľa v 7. ročníku
Danka Bachledová   - učiteľka MŠ
Bc. Zuzana Mačáková   - učiteľka MŠ
Bc. Iveta Vasičáková   - učiteľka MŠ
Výchovná poradkyňa:  - Mgr. Andrea Sklenková  
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. Gabriela Krasuľová
Koordinátorka protidrog. a rodič. výchovy:   - PaedDr. Alica Kundlová
Koordinátorka ekologickej výchovy:  - Ing. Katarína Horská 
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 Bekešo-
vá - kuchárka v MŠ, Ladislav Mačák - údržbár, kurič školy, Mária Spirčáková - upra-
tovačka v ZŠ, Katarína Dzilská - upratovačka v ZŠ, Lucia Kotarbová - zastupujúca 
upratovačka ZŠ, Rozália Olekšáková - upratovačka v MŠ
Záujmové útvary a ich vedúci
1. Krúžok  šikovného prváka PaedDr. Alica Kundlová 

V školskom roku 2011/2012
v našej škole pôsobia

2. Športový krúžok Mgr. Alena Bekešová
3. Domáci kutil Mgr. Alena Bekešová 
4. Regionálny  krúžok Mgr. Magdaléna Zoričáková                                               
5. Futbalový a hokejový krúžok pre 1. stupeň Mgr. Vladimír Mačák
6. Futbalový a hokejový krúžok pre 2. stupeň Mgr. Vladimír Mačák
7. Pohybové hry Mgr. Gabriela Krasuľová 
8. Športom proti nude Mgr. Mária Tomlanová
9. Športom pre zdravie Bc. Anna Pitoňáková 
10. Stolnotenisový krúžok I. Miriam Schostoková
11. Stolnotenisový krúžok II. Miriam Schostoková 
12. Tanečný krúžok Ing. Katarína Horská
13. Počítačový krúžok Mgr. Andrea Sklenková
   V tomto školskom roku sa do záujmového vzdelávania prihlásilo celkovo 150 žia-
kov, čo z celkového počtu žiakov 161 predstavuje 93,2%.

Lucia Kotarbová      - zastupujúca upratova�ka ZŠ 
Rozália Olekšáková      - upratova�ka v MŠ 

UZáujmové útvary a ich vedúci

1. Krúžok  šikovného prváka PaedDr. Alica Kundlová
2. Športový krúžok       Mgr. Alena Bekešová
3. Domáci kutil Mgr. Alena Bekešová 
4. Regionálny  krúžok    Mgr. Magdaléna Zori�áková
5. Futbalový a hokejový krúžok pre 1. stupe� Mgr. Vladimír Ma�ák
6. Futbalový a hokejový krúžok pre 2. stupe� Mgr. Vladimír Ma�ák
7. Pohybové hry  Mgr. Gabriela Krasu�ová
8. Športom proti nude    Mgr. Mária Tomlanová
9. Športom pre zdravie Bc. Anna Pito�áková
10. Stolnotenisový krúžok I.     Miriam Schostoková
11. Stolnotenisový krúžok II.     Miriam Schostoková
12. Tane�ný krúžok       Ing. Katarína Horská
13. Po�íta�ový krúžok      Mgr. Andrea Sklenková

     V tomto školskom roku sa do záujmového vzdelávania prihlásilo celkovo 150 žiakov,
�o z celkového po�tu žiakov 161 predstavuje 93,2%. 

UPo�ty žiakov základnej školy
Uv školskom roku 2011/2012

Trieda Po�et žiakov Po�et chlapcov Po�et diev�at
1. 22 15 7
2. 13 6 7
3. 18 10 8
4. 20 15 5

Spolu za 
I. stupe� 73 46 27

5. 14 7 7
6. 21 9 12
7. 20 8 12
8. 20 8 12
9. 13 10 3

Spolu za 
II. stupe� 88 42 46

Celkom 161 88 73

Počty žiakov základnej školy v školskom roku 2011/2012

UPo�ty žiakov materskej školy
Uv školskom roku 2011/2012

UOrganizácia školského roka 2011/2012 U

1.  Školský rok sa za�ína 1. septembra 2011. 
2.  Školské vyu�ovanie sa za�ína 5. septembra 2011 (pondelok). 
3.  Vyu�ovanie pod�a rozvrhu hodín sa za�ne 6. septembra 2011 (utorok).
4.  Školské vyu�ovanie v prvom polroku školského roka sa kon�í 31. januára 2012 (utorok). 
5.  Školské vyu�ovanie v druhom polroku sa za�ne 1. februára 2012 (streda) a kon�í sa 29.
     júna 2012 (piatok). 

UPoznámka:U

Prázdniny sú ur�ené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-
vzdelávacej �innosti a prevádzke materskej školy po�as školských prázdnin rozhoduje 
riadite� v spolupráci so zria�ovate�om, pri�om rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných
zástupcov.

Oddiel Po�et žiakov Po�et chlapcov Po�et diev�at
1. 20 9 11
2. 23 12 11

Celkom 43 21 22

Prázdniny

Posledný
de� vyu�ovania
pred za�iatkom

prázdnin

Termín prázdnin
Za�iatok

vyu�ovania
po prázdninách

jesenné 27. október 
2011 (štvrtok) 

28. - 31. október 
2011

2. november
2011 (streda)

viano�né 22. december
2011  (štvrtok) 

23. december 2011 
– 5. január 2012 

9. január 
2012 (pondelok)

polro�né 2. február 
2012 (štvrtok) 

3. február 2012
(piatok)

6. február 
2012 (pondelok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj 

17. február 2012 
 (piatok) 

20. – 24. február 
2012

27. február 2012 
(pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj 

24. február 
2012  (piatok) 

27. február – 2. 
marec 2012 

5. marec
2012 (pondelok)jarné

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj,

Tren�iansky kraj 

2. marec 2012
(piatok) 5. – 9. marec 2012 12. marec

2012 (pondelok)

ve�kono�né 4. apríl 
2012 (streda) 5. – 10. apríl 2012 11. apríl 2012

(streda)

letné 29. jún 
2012 (piatok) 

2. júl – 31. august 
2012

3. september
2012 (pondelok)

Počty žiakov materskej školy v školskom roku 2011/2012



10. Kultúra, šport a udalosti
31. júla 2011 o 13.00 hod. v areáli SkiCentrum Strednica Ždi-
ar sa konali „Hasičské preteky“ za účasti dobrovoľných hasič-
ských zborov z Tatranskej Kotliny, Tatranskej Lomnice, No-
vej Lesnej, dvoch z Mlynice a domácich 2 mužstiev DHZ. Sú-
ťažilo sa v disciplínach: požiarny útok a štafeta, na ktoré do-
hliadali rozhodcovia Kováč, Ruda a Mudrák. Družstvá si moh-
li overiť svoje schopnosti, niektorým prialo športové šťas-
tie viac, niektorým menej. Všetci hasiči podali skvelý výkon 
a presvedčili nás o svojej vytrvalosti a kolektívnej súdržnosti.  
Toto cestou chceme poďakovať sponzorom, ktorí prispeli vec-
nou alebo finančnou čiastkou do tomboly a všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k priaznivému priebehu tejto akcie a 
tým podporili Dobrovoľný hasičský zbor v Ždiari.

Umiestnenie DHZ na „Hasičskom dni“ v Ždiari: 
Discilpína: Požiarny útok  
1. miesto DHZ Tatranská Kotlina 
2. miesto DHZ Mynica II. 
3. miesto DHZ Mlynica I. 
Disciplína: Štafeta 
1. miesto DHZ Tatranská Kotlina 
2. miesto DHZ Taranská Lomnica 
3. miesto DHZ Mlynica I.

7. augusta 2011 sa v Ždiari konali „Preteky konských záprahov“ 
za účasti 9 párov koní a ich furmanov. Súťažili v disciplínach : sla-
lom furmanským vozom a nakladanie metrovice, manipulácia s 
drevom na cieľ a silová disciplína - ťahanie dreva. Víťazom súťaže 
zručnosti sa stal Miroslav Ciriak so synom Matúšom s časom 4 
min 45 s. V silovej disciplíne zvíťazil Vladimír Vida a Dušan Koš-
čák z Lendaku s časom 25 s., ktorých kone zvíťazili aj v súťaži 
o najkrajší pár koní. V súťaži o najupravenejších furmanov opäť 
zvíťazili bratia Nemešányovci. Všetci súťažiaci furmani predviedli 
skvelé majstrovstvo práce s koňmi i drevom.

Tradície, zvyklosti, spev, tanec, ľudovú muziku, kroje a auten-
tický folklór svojho regiónu predviedli folklórne skupiny z troch 

Organizácia školského roka 2011/2012
1.   Školský rok sa začína 1. septembra 2011.
2.   Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 (pondelok).
3.   Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok). 
4.   Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka 
 sa končí 31. januára 2012 (utorok).
5.   Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) 
 a končí sa 29. júna 2012 (piatok).

UPo�ty žiakov materskej školy
Uv školskom roku 2011/2012

UOrganizácia školského roka 2011/2012 U

1.  Školský rok sa za�ína 1. septembra 2011. 
2.  Školské vyu�ovanie sa za�ína 5. septembra 2011 (pondelok). 
3.  Vyu�ovanie pod�a rozvrhu hodín sa za�ne 6. septembra 2011 (utorok).
4.  Školské vyu�ovanie v prvom polroku školského roka sa kon�í 31. januára 2012 (utorok). 
5.  Školské vyu�ovanie v druhom polroku sa za�ne 1. februára 2012 (streda) a kon�í sa 29.
     júna 2012 (piatok). 

UPoznámka:U

Prázdniny sú ur�ené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-
vzdelávacej �innosti a prevádzke materskej školy po�as školských prázdnin rozhoduje 
riadite� v spolupráci so zria�ovate�om, pri�om rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných
zástupcov.

Oddiel Po�et žiakov Po�et chlapcov Po�et diev�at
1. 20 9 11
2. 23 12 11

Celkom 43 21 22

Prázdniny

Posledný
de� vyu�ovania
pred za�iatkom

prázdnin

Termín prázdnin
Za�iatok

vyu�ovania
po prázdninách

jesenné 27. október 
2011 (štvrtok) 

28. - 31. október 
2011

2. november
2011 (streda)

viano�né 22. december
2011  (štvrtok) 

23. december 2011 
– 5. január 2012 

9. január 
2012 (pondelok)

polro�né 2. február 
2012 (štvrtok) 

3. február 2012
(piatok)

6. február 
2012 (pondelok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj 

17. február 2012 
 (piatok) 

20. – 24. február 
2012

27. február 2012 
(pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj 

24. február 
2012  (piatok) 

27. február – 2. 
marec 2012 

5. marec
2012 (pondelok)jarné

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj,

Tren�iansky kraj 

2. marec 2012
(piatok) 5. – 9. marec 2012 12. marec

2012 (pondelok)

ve�kono�né 4. apríl 
2012 (streda) 5. – 10. apríl 2012 11. apríl 2012

(streda)

letné 29. jún 
2012 (piatok) 

2. júl – 31. august 
2012

3. september
2012 (pondelok)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organi-
zácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas škol-
ských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom reš-
pektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Režim dňa v ZŠ
1. vyučovacia hodina 755 -   840

2. vyučovacia hodina 850 -   935

3. vyučovacia hodina 945 - 1030

veľká prestávka – 15 min

4. vyučovacia hodina 1045 - 1130

5. vyučovacia hodina 1140 - 1225

6. vyučovacia hodina 1230 - 1315

obedňajšia  prestávka - 30 min
7. vyučovacia hodina 1345 - 1425

Konzultačné  hodiny  učiteľov
- každý prvý pracovný utorok v mesiaci od 14.00 h do 15.00 h
- konzultačné hodiny výchovnej poradkyne Mgr. Andrey Sklenkovej sú každý 
piatok od 9:30h  do 12:00h

Školské aktivity v priebehu mesiaca september 2011

 Slávnostné otvorenie školského roka 
 Divadelné predstavenie „Cisárove nové šaty“
 Didaktické hry žiakov primárneho vzdelávania ISCED1 (1. stupeň ZŠ)
 Účelové cvičenie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED2 
    (2. stupeň ZŠ)
 Akcia „Čisté hory“

Ing. L. Zámečníková, zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

� Slávnostné otvorenie školského roka
� Divadelné predstavenie „Cisárove nové šaty“ 
� Didaktické hry žiakov primárneho vzdelávania ISCED1 (1. stupe� ZŠ) 
� Ú�elové cvi�enie žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED2 (2. stupe� ZŠ) 
� Akcia „�isté hory“ 

Ing. L. Záme�níková,
zástupky�a riadite�ky školy pre ZŠ 



Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
tlačiareň Kežmarok. Vydané dňa 13. 10. 2011.

strán Tatier na 17. ročníku Goralských folklórnych slávnos-
tí, ktorý sa konal v dňoch 13. – 14. augusta 2011 pod Ždiar-
skou vidlou a Havranom. Folklórny súbor Maguranka zo Sta-
rej Vsi, Regle z Poronina, Fľajšovan z Oravskej Lesnej, Ľubov-
ňan zo Starej Ľubovne, Vagonár z Popradu a domáci FS Go-
ral zo Ždiaru svojím umením obohatili nedeľné popoludnie do-
mácim i zahraničným návštevníkom Goralských slávností. 
Aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu, prietrži a chladu 
v sobotu začal program slávnosti sv. omšou v kostole, pokračo-
val vystúpením domácich talentov sestier Janky a Mišky Osval-
dovej. Večer pokračoval hitmi skvelého dua Otta Weitera a An-
drey Fischer.

4. septembra 2011 za krásneho počasia celebroval sv. omšu 
vdp. Miroslav Lettrich v prírode na Žlebine. Veriaci si po sv. omši 
pochutnali na guláši, ktorý pripravili členovia poľovníckeho zdru-
ženia.

11. Ďakujeme

 Dobrovoľným hasičom za ich ochotu pomôcť pri organizova-
ní obecných akcií a za reprezentáciu obce na hasičských súťa-
žiach
 Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri usporiada-
ní obecných kultúrnych akcií
 Všetkým, ktorí prispeli na rekonštrukciu časti obecných ko-
munikácií

12. Blahoprianie

   Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-
ce Ždiar, ktorí v mesiacoch júl, august, september 2011 oslávili 
svoje životné jubileá.

Zdravie, láska nech Vám nechýbajú,
v ďalších rokoch žitia nech Vás sprevádzajú.
A teplo šťastia ľudského nech Vás hreje,
nech splnia sa vám túžby, sny a nádeje.
Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do 
ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce 
Ždiar.

90 rokov 80 rokov 
Rozália Bekešová Mária Vojtaššáková
     
89 rokov 75 rokov
Karol Krasuľa Štefan Kundla
 Angela Adamjáková
83 rokov Štefan Pitoňák
Margita Bekešová Žofia Vojtaššáková 
     
82 rokov 70 rokov
Bernadeta Zoričáková Angela Kriššáková
Júlia Olekšáková Anna Kriššáková

81 rokov     
Ondrej Monka 
Jozef Michlík    

  Ing. Veronika Pitoňáková
  
   Mená jubilantov sú zverejňované bez ich predchádzajúceho 
súhlasu. Ak si zverejnenie neprajete, oznámte nám túto Vašu po-
žiadavku ústne alebo písomne na obecný úrad, útvar matriky. 


