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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,
 hoci sme na začiatku roku 2012, je čas trochu sa obzrieť do 

minulého roku 2011, zbilancovať, čo sme urobili, čo sa nám ne-
podarilo, pripomenúť si zopár údajov a naplánovať si ďalšie úlohy, 
aby sme v roku 2012 v rámci možností, zabezpečili všetky obec-
né potreby.

Rok 2011 bol jeden z najťažších rokov za posledné obdobie. 
Neboli jasné pravidlá a vízia vlády, čo chce dosiahnuť, posúvali 
sme sa z mesiaca na mesiac. Mestá a obce si nemohli plánovať 
financie a zároveň s tým súvisiacu prácu. Nakoniec došlo k pá-
du vlády a predčasným voľbám. Bolo pozastavené financovanie 
už prebiehajúcich projektov a nové rozvojové projekty pre mestá 
a obce boli úplne zastavené. Obce a mestá museli brať úvery, za-
dlžovať sa , aby mohli prefinancovať prebiehajúce projekty a ča-
kať, kedy vláda uhradí ich financie. Vláda za účelom dosiahnutia 
úspor, všetky oblasti, kde si nevedela poradiť, prenášala na ob-
ce bez finančného krytia. Každoročne dostávame menej a menej 
financií od štátu, ale kompetencie pribúdajú, čo zaťažuje mest-
ské a obecné rozpočty. Tým sa zužuje priestor pre obce a mestá 
na prípravu a realizáciu projektov na rozvoj obce a na získavanie 
podpory z európskych rozvojových programov. Štát si necháva 
len kontrolné funkcie a oblasti finančne výnosné pre štát. Vláda 
pripravila nový spôsob financovania samosprávy, ktorý nakoniec 
neprešiel. Ak by prešiel, nastal by ďalší pokles príjmu financií pre 
mestá a obce.  Pokles financií zo štátu podľa ministra financií, si 
mestá a obce majú vykompenzovať zvýšením miestnych daní a 
predovšetkým daní z nehnuteľnosti. Pre malé a stredné obce by 
to znamenalo v blízkej budúcnosti až zánik, pretože nebudú mať 
dostatok finančných zdrojov pre správu obecných záležitostí, a to 
už nehovoriac o nejakom rozvoji obce. V súčasnosti je okolo dve-
sto obci pred samotnou nútenou správou a do polroka to bude 
dvojnásobok. Z každého rokovania vlády a parlamentu nám pri-
chádzajú nové a nové povinnosti, ktoré musíme zabezpečovať. 
Prináša to pre nás ďalšie navýšenie práce, nové doškoľovania, 
študovania vyhlášok, zákonov, nariadení a ich uplatňovanie pri 
výkone našej každodennej práce.

Aj napriek týmto všetkým ťažkostiam sme sa snažili zabezpe-
čovať výkon samosprávy zodpovedne tak, aby naša obec mala 
zabezpečené všetky funkcie fungovania obce. Obec počas roka 
nemala problémy s úhradami faktúr za vykonané služby a so spo-
lufinancovaním realizovaných projektov. Rok 2011 obec uzavrela 
s uhradenými všetkými faktúrami, splateným preklenovacím úve-
rom a poplatkami. Obec nie je zaťažená žiadnymi úvermi. Máme 
zabezpečené spolufinancovanie požiarnej zbrojnice. Rozpočet 
na rok 2012 je pripravený vyrovnaný, čo znamená, že príjem po-
kryje plánované výdaje. Celkom počítame v roku 2012 od štátu s 
príjmom nižším o 10 %, ako to bolo v roku 2011. V roku 2012 po-
čítame, že všetky obecné služby budú zabezpečené v nezmene-
nom rozsahu. 

Obec v budúcom období upriami svoju pozornosť na dorieše-
nie jednej z priorít, a to že nikto nebude doplácať na nikoho, čo 
znamená, že každý si musí platiť za stočné, za smeti, za prezentá-
ciu na web stránke, za psa atď. Ku koncu roka 2011 obec eviduje 
dlh neplatičov 3,3 tis. EUR / 100 000 Sk /.

Obec má spracovaný zoznam všetkých potrieb obce, ktorý sa 
vždy dopĺňa, čo treba vybudovať, opraviť, zrekonštruovať, dokúpiť, 
aby sme zabezpečili základné potreby, ale aj potreby, ktoré nám 
určujú priamo zákony. Pokiaľ by sme chceli všetko urobiť naraz, 
je potrebných odhadom okolo 2 233 325 EUR / 67 281 148 Sk/ . 
A to z dôvodu, že majetok obce je zdevastovaný a slúžil od nado-
budnutia po súčasnosť bez opráv a rekonštrukcie, niektoré veci 

nemáme a musíme ich mať, lebo si to vyžaduje súčasný stav pod-
ľa platnej legislatívy.

 Ďalším problémom je nedisciplinovanosť majiteľov psov, ktorí 
ich púšťajú voľne.

Aj po sústavných prosbách a výzvach je ťažko pre niektorých 
pochopiť, že psy nemôžu pobehovať voľne po obci a napadať ob-
čanov, strašiť deti a znečisťovať súkromné a verejné priestranstvá. 
To bude ďalšia úloha, vysporiadať sa s týmto pretrvávajúcim prob-
lémom.

 Môžeme povedať, že zvoz a zber TKO sme zvládli, dokonca v 
roku 2011 sme ušetrili, a tak  nemusíme zvyšovať sadzby za zvoz 
TKO. Máme problém so separovaným zberom, kde  nemáme za-
vedený systém odovzdávania množstva separovaného zberu na 
osobu, resp. na rodinu, a tak dochádza k tomu, že niekto odo-
vzdáva väčšie množstvo ako je priemer na rodinu, a tým sa stáva, 
že sa na to skladáme všetci. Je mylné si myslieť, že za separova-
ný zber sa neplatí, lebo poplatok za separovaný zber je zahrnu-
tý v celkovom poplatku za odpad. Vývoj za rok 2011 bol taký, že 
TKO bolo menej, ale dosť nám narástol separovaný zber, čo nám 
ovplyvnilo dobrý výsledok celkom u smetí. Budeme sa tiež zaobe-
rať zavedením systémového zberu tohto odpadu. 

 Opakujúcim sa a pretrvávajúcim problémom, na ktorý pravi-
delne upozorňujme, je zriadenie a udržiavanie odrážok na prístu-
pových cestách k rodinným domom. Vytekajúca voda na obec-
nú cestu, ale aj štátnu cestu 1/67, spôsobuje ich poškodzovanie. 
Každý rok zbytočne potom sa musí robiť oprava výtlkov, čo pred-
stavuje náklad okolo 10 000 EUR (300 000 Sk), za ktoré by sa 
mohli konečne dokončiť ešte obecné cesty, kde je potrebný nový 
asfaltový povrch. Tento problém budeme riešiť všeobecným zá-
väzným nariadením, kde bude povinnosť každého majiteľa cesty, 
chodníka zriadiť si a udržiavať odrážky.

 V roku 2011 hoci bolo veľmi ťažké obdobie sa púšťať do no-
vých aktivít, aj napriek tomu a vzhľadom na finančné možnosti, 
sme riešili niektoré veci ďalšieho rozvoja.S SSC sme dotiahli náš 
zámer, zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej dopravy cez našu 
obec. Pokračovalo sa v položení asfaltových povrchov na hlav-
nej ceste I/67 v úsekoch Strednica - Podspády - Šarpanec a Tat-
ranská Kotlina a na budúci rok by sa mala dokončiť ešte cesta 
do Tatranskej Javoriny. Dokončili a vyčistili sa priepusty popod 
cestu I/67, opravili sa zvodidlá pod Bachledovou dolinou, obno-
vili sa značenia priechodov pre chodcov a z vybavilo sa zimné 
solenie cesty.S prispením niektorých majiteľov penziónov a za-
riadení v našej obci sme zabezpečili položenie asfaltových povr-
chov na obecných cestách v úsekoch Strednica – vládne budovy, 
Bachledova dolina parkovisko po autobusovú zastávku pri rodine 
Bachledovej, na Antošovskom vrchu obidve vetvy a pri píle od ro-
diny Nemešányovej po rodinu Gallikovú.

Spracovali a podali sme projekt protipovodňových opatrení na 
úrad vlády. Boli sme vybratí a tento projekt sme aj v letných me-
siacoch zrealizovali na všetkých prítokoch z Belianskych Tatier, 
zvažniciach a na hlavnom toku Biela. Tieto opatrenia by mali slú-
žiť na zadržanie vody v krajine a zabrániť rýchlemu prívalu dažďo-
vých vôd do obce. 

V rámci protipovodňových projektov sme vyčistili a prehĺbi-
li priekopy okolo ciest, aby sme upravili vodný režim obecných 
ciest, tiež sme vyčistili a spriechodnili všetky priepusty, aby daž-
ďová voda nemala prekážky pri odtoku počas prudkých lejakov. 
Súčasťou boli aj nové mosty za zotavovňou Tatra a pri ČOV pod 
obecným úradom, ktoré budú slúžiť do budúcnosti na prepoje-
nie cyklotrás a pre potreby našich občanov. Opravili sme turis-
tické chodníky do Širokého sedla a na Strednicu, urobili sme na 



2. Ekonomika obce 
Obec rozpočet na rok 2011 bol schválený v januári 2011, bol 

schválený mierne prebytkový. V priebehu roka boli schválené 3. 
rozpočtové opatrenia. Boli navýšené príjmy a k tomu adekvátne 
výdaje.

 Obec k 31. 12. 2011 mala splnené všetky záväzky, t.j. všetky 
faktúry splatné do 31.12. boli uhradené.

 Neustále sú medzi nami občania, opakujúci sa každý rok, ktorí 
po viacerých zaslaných upomienkach si neplnia povinnosti a ne-
zaplatili daň z nehnuteľnosti, ako aj poplatok za odvoz TKO. Aj 
touto formou ich opätovne žiadame aby si túto povinnosť splnili.

 V mesiaci november 2011 bol schválený rozpočet obce na 
rok 2012. V mesiaci december 2011 bolo schválené Všeobecné 
záväzné nariadenie obce Ždiar č. 8/2011 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.

 Týmto upozorňujeme občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti 
t.j. kúpa, dedičstvo, alebo mali kolaudáciu stavieb, vydané staveb-
né povolenia na výstavbu stavieb, že je potrebné podať daňové 
priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. 1. 2012 na obecný úrad.

 Ďalej upozorňujeme občanov, že do 31.1.2012 je potrebné 
požiadať o zníženie poplatku na odvoz TKO, týka sa to hlavne 
študentov, ktorí sú v priebehu roka na internáte.

 Skončil IV. Q 2011 a rok 2011, poskytovatelia prechodné-
ho ubytovania fyzickej osoby v zariadení sú povinní zaplatiť daň 
z ubytovania.

 Do 31. 1. 2012 bez výzvy sú majitelia psov povinný zaplatiť 
daň za psa vo výške 10,– Eur.

  Jana Olekšáková, ekonómka obce
 

3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce
Rozhodnutia

  – Výrub stromov, Obec Ždiar
  o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie – kanalizačná 
 prípojka, A. Zoričáková 401, J. Pitoňák 434, B. Dučáková 
 Ľubica, R. Semjanová Michalovce
  – Výrub stromov, Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Ždiar
  o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie – plynová 
 prípojka pre RD Blaško, Hunák, INŠTALANOVA, St.Ľubovňa
  o odkázaní na súd, Prestavba hosp. budovy na RD, 
 Ján Budzák 81 a Juraj Horník 80
  o odstránení stavby – Altánok a dodatočnom povolení stav
 by – Prístrešok na odpad, Daniel Bekeš 631
  – zmena dokončenej stavby – Plynofikácia RD 424, 
 Peter Lažo s manž., Kežmarok

nich odrážky, nové premostenia. V spolupráci so Štátnymi lesmi 
sa urobil chodník v samom Širokom sedle.

Oslovili sme okolité obce a urbariáty za účelom opravy cesty 
po Magurke, čím by sa do budúcna vytvorila cesta pre letnú turis-
tiku, bicyklovanie a v zime na lyžiarske trate.

Obec sa začne postupne venovať značeniu obce informatív-
nymi tabuľami, a to na obecnej ceste, na štátnych prístupových 
cestách a aj v samotnej obci. Preto sme začali s prípravou maľo-
vanej mapy z leteckého pohľadu obce a okolia, ktoré sa využijú 
na spomínaný účel.

Na základe prijatia nového zákona o cestovnom ruchu 7/2011 
Z. z. sme s mestom Spišská Belá zorganizovali stretnutie všetkých 
starostov a primátorov miest tzv. Tatransko- Pieninského regiónu, 
kde sa prijali opatrenia na založenie Oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu v zmysle spomínaného zákona, aby mohli obce 
a poskytovatelia služieb v daných obciach získavať financie, čo 
umožňuje daný zákon.

Ďalšou prioritou bolo zvládnuť kultúrne akcie počas letných 
mesiacov, ktorých účelom je spríjemniť pobyt návštevníkov v na-
šej obci a poslať prostredníctvom prítomných pozitívnu reklamu 
do sveta o našej obci. 

Počas celého leta sme zabezpečovali pravidelné čistenie a 
kosenie obecných priestranstiev.

V jesenných mesiacoch sme začali s rekonštrukciou zastáviek 
SAD, kde by sme chceli do budúcna postupne pokračovať na 
všetkých zastávkach. Bol ukončený proces zmeny územného plá-
nu prostredníctvom čiastkových zmien, ktorý sa začal na jar tohto 
roku, na základe žiadostí občanov z obdobia predchádzajúcich 
štyroch rokov.

Obec, ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ, je zodpovedná aj za školstvo v 
obci v zmysle zákona č.569 /2003 Z. z. Zabezpečovali sme počas 
celého roka s vedením školy a škôlky všetky náležitosti, ktoré sú 
potrebné na zabezpečenie nerušeného a kvalitného vyučovacie-
ho procesu, pretože sme si vedomí, že investícia do detí, do ich 
kvalitného vzdelania je tou najlepšou investíciou do budúcna pre 
nás všetkých. Začiatkom roka sme podali s vedením školy ďal-
ší projekt, ktorý ak bude schválený, bude riešiť ďalšie vybavenie 
tried, technických pomôcok, aby sa skvalitnil a uľahčil vyučovací 
proces. Tým, že sa zrekonštruovala škola, sa tvoria úspory na vy-
kurovaní a z daných úspor môže vedenie školy investovať do vy-
bavenia základnej školy. 

Počas celého uplynulého leta, ale hlavne v mesiaci jún a júl, 
keď bolo veľa balastných vôd a dažďových vôd sme mali veľa prá-
ce zvládať chod ČOV. Od augusta sme mali úplne iný problém, 
bolo sucho, bolo treba vodu dočerpávať. Samotný proces zre-
tia kalov bol zložitý v dôsledku veľkej hustoty, množstva saponá-
tov, čistiacich prostriedkov, mastnoty a mechanických hrubých 
nečistôt v kaloch. 

Po všetkých vybavovačkách a čakaniach na podpísanie zmluv-
ných podmienok s ministrom Šimonom sme začali s rekonštruk-
ciou požiarnej zbrojnice. Počasie nám dovolilo, tak sme robili do 
Vianoc. Termín ukončenia je koncom septembra 2012.

Ukončili sme vybavovanie povolenia na výrub stromov na cin-
toríne, pri obecných bytovkách a pri budove, kde je momentál-
ne Obvodné oddelenie polície. Máme právoplatné povolenie, 
takže by sme chceli v jarných mesiacoch začať s odstraňovaním 
červených smrekov, aby stromy nezostali s rizikom ich hnutia do 
priestoru cintorína a poškodenia hrobov.

V roku 2012, ako už som spomínal, všetko bude závisieť od vý-
voja prehlbujúcej sa krízy.

Podľa všetkých dostupných informácií, rok 2012 bude ťažký a 
kritický pre samosprávu obcí a miest.

Obec v roku 2012 bude pokračovať v údržbe a rekonštrukcii 
obecného majetku, bude zabezpečovať chod obce minimálne v 
tej úrovni ako doteraz. Chceli by sme ,pokiaľ sa bude dať, riešiť 
ďalšie aktivity rozvoja, medzi ktoré patria:
  značenie obce smerovými tabuľami
  dokončenie požiarnej zbrojnice,
  pokračovať vo vybavovaní vybudovania vodovodu 
 do Bachledovej doliny
  dobudovať kanalizáciu do Bachledovej doliny
  dokončiť asfaltovanie ciest
  dobudovanie Múzea pri Ždiarskom dome
  postupne rekonštruovať zastávky SAD

Medzi najbližšie naše aktivity v priebehu troch mesiacov patria:
  pokračovať v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice
  zabezpečovať pravidelnú zimnú údržbu obecných ciest 
 a verejných priestranstiev
  zabezpečiť zorganizovanie Plesu Goralov, ktorý sa uskutoční 
 4. 2. 2012 v hoteli Magura
  pripraviť podklady a vyrobenie máp obce pre informatívne 
 tabule
  zabezpečiť všetky potrebné veci pre voľby
  pokračovať v založení oblastnej organizácie cestovného ruchu
  začať riešiť evidenciu hrobových miest

Vážení spoluobčania chcem Vám všetkým poďakovať za 
spoluprácu a pomoc pri zabezpečovaní chodu našej obce 
v roku 2011. Prajem Vám všetkým v roku 2012 veľa zdravia, 
šťastia a pracovných úspechov. Aby nám rok 2012 doniesol 
viac pokory, tolerancie, dobrých susedských vzťahov a aby 
sme sa navzájom rešpektovali a pomáhali si.

 Ing. Pavol Bekeš,  starosta obce 



  o dodatočnom povolení stavby – Objekt rýchleho 
 občerstvenia, Ing. Martin Paško s manž., Kežmarok

Územné rozhodnutia:
Hospodársky objekt, Zuzana Bachledová 680
Záchyt prameňa Bachledova dolina, IMMOBAUs.r.o., Bratislava

Stavebné povolenia:
Rodinný dom, Róbert Mačák, Spišská Belá

Kolaudačné rozhodnutia:
Víkendový dom, Žofia Michaláková, Soblahov
Rozšírenie NN siete – Blaščacka dolina, Východoslovenská dis-
tribučná, a.s. Košice
2x rodinný dom a ubytovaním, MONTAIN RESORT, s.r.o. Pre-
šov

Drobné stavby a stavebné úpravy
STP pripojovací plynovod, Správa zariadení Úradu vlády SR, In-
štalanova, Stará Ľubovňa
Garáž, SPV 33 s.r.o., Pezinok
Oplotenie, Margita Dulíková 342

Územnoplánovacie informácie
Gonkovičová, Svit
Vladimír Bachleda 9
Ing. J.Hudák, Michalovce
Štefan Zoričák, Kežmarok
Veronika Vancová 256

Stanoviská
Stanovisko k investičnému zámeru – Rodinný dom s ubytovaním 
a cukrárňou, Jozef Schmogner, Kežmarok

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva bude

II., IV., VI., IX., XI., XII.

5. Zber a odvoz TKO

05.01. 19.01. 02.02. 16.02. 01.03. 15.03. 29.03. 12.04. 26.04. 
10.05. 24.05. 07.06. 21.06. 
06.07. 19.07. 02.08. 16.08. 30.08. 13.09. 27.09. 11.10. 25.10. 
08.11. 22.11. 06.12. 20.12. 

6. Zber separovaného odpadu 

20.01. 17.02. 16.03. 13.04. 11.05. 29.06. 27.07. 17.08. 14.09. 
12.10. 09.11. 07.12.

7. Evidencia obyvateľov od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011

Prihlásení na trvalý pobyt: 2
Carolyne Goliaš, Mgr.Katarína Výbošťoková

Odhlásení z trvalého pobytu: 6
Edita Ivančáková, Peter Tkáčik, Monika Benikovská, Lukáš Pále-
ník, Marcela Páleníková, Adrián Páleník

Zomrelí: 3
Marián Kriššák, František Zoričák, Júlia Monková

Narodení: 1
Alexandra Monková

Počet obyvateľov k 31.12.2011: 1348
Priemerný vek obyvateľov: 37 rokov
Najstaršia obyvateľka obce: Rozália Slebodová – 96 rokov
Najstarší obyvateľ: Štefan Šilon - 91 rokov
Najmladší obyvateľ obce: Alexandra Monková

Evidencia obyvateľov v roku 2011 celkom:
Prihlásení na trvalý pobyt: 18
Narodení: 13
Odhlásení z trvalého pobytu: 17
Zomrelí: 12 
celkom – prírastok 2
Vekové zloženie obyvateľov:
 do 6 mesiacov         4
 od 6 mesiacov do 12 mesiacov        9 
 od 1 do 6 rokov       81
 od 6 do 15 rokov     148
 od 15 do 18 rokov      48
 od 18 rokov   1058
------------------------------------------------------------------------------
     1348
       

Ing. Veronika Pitoňáková
 

8. Informácie 

 V roku 2011 -2012 obecné služby budeme zabezpečovať:
 - Zimná údržba – Jozef Pitoňák
 - Údržba obecného osvetlenia – Jozef Botka
 - Údržba požiarnej techniky – Valent Kotarba st.
 - Vykurovanie obecných bytoviek – Ján Stropkai 
 - Rudolf Vanc 
 
 Žiadame všetkých občanov, aby rešpektovali dopravné zna-
čenia na obecných cestách, predovšetkým zákaz státia na obec-
ných cestách hlavne v zimných mesiacoch z dôvodu bezpeč-
nosti premávky na zúžených cestách za účelokm zimnej údržby 
obecných ciest.

 Domový odpad sa bude v roku 2012 odvážať uložený len v 
nádobách na smeti. Ak po zbere domového odpadu, alebo se-
parovaného odpadu zostane neporiadok, na zodpovednosť bu-
de braný vlastník pozemku, na ktorom zostanú smeti

 Zmena územného plánu za uplynulé obdobie bola ukončená 
v septembri 2011. Ďalšia zmena územného plánu bude v roku 
2014. Ak bude potrebné niekomu vykonať zmenu územného plá-
nu, môže si podať žiadosť najneskôr do roku 2013, kedy začne 
proces prípravy, riešenia, schvaľovania podaných žiadostí. Ten-
to proces bude ukončený v roku 2014.

 Žiadame, aby ste sneh zo svojich záhrad, chodníkov a prístu-
pových ciest nevyhrňovali na obecnú cestu a do priekop okolo 
obecnej cesty

 Vzhľadom na pretrvávajúce a opakujúce sa problémy s voľ-
ným púšťaním psov po obci, neberúc ohľad na pravidelné obťa-
žovanie školákov, turistov týmito psami, budeme v tomto roku 
ráznejšie riešiť tento problém. Najprv výzvou, tam kde už bola 
výzva pôjde prvá pokuta, po prvej pokute bude nasledovať dvoj-
násobná pokuta a potom odchyt psa, jeho umiestnenie do útul-
ku pre zvieratá na náklady majiteľa psa.

 Obec zakúpila ďalšie smetné nádoby, ktoré je možné si za-
kúpiť za cenu 20, 16 EUR

 Upozorňujeme na zákaz prekrývania obecných priekop a vy-
tvárania parkovacích miest popri obecnej ceste. Pozemok pod 
priekopami okolo obecnej cesty je majetok obce a pri spomína-
nej činnosti je potrebný mať súhlas obce. Taktiež pri budovaní 
mostíka cez rigol okolo ciest je potrebné povolenie zo stavebné-
ho úradu, pretože aj na daný mostík sa vzťahujú rozmerové re-
gulatívy. Každá iná činnosť je porušenie platných zákonov.

 V roku 2012 začneme riešiť evidenciu hrobových miest v 
zmysle zákona 131/ 2010 Z.z., ktorý nám to určuje, ako prevádz-
kovateľovi pohrebiska
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Milí rodičia, vážení občania!
Vianoce sú, keď rozlúskneme orechovú škrupin-
ku,
keď pod obrus si dáme z kapra šupinku,
keď máme vieru, že je krajší svet,
keď prajeme si zdravie, šťastie, 
keď sa na seba usmievame.
Vianoce sú pohladenie pre dušu... 

Je tu opäť čarovné obdobie, na ktoré sa tešíme všetci, veľkí 
i malí. Sú tu Vianoce. Blíži sa koniec roka. Je tu aj pre mňa prí-
ležitosť a možnosť poďakovať sa Vám, rodičia, starí rodičia, ktorí 
namiesto prázdnych slov a kritiky, priložíte ruku k dielu a pomô-
žete. Ďakujem Vám za to, že podporujete našu školu, za to , že 
ešte  sa vôbec nájdu rodičia a ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť len 
tak, bez nároku na odmenu, len preto, že škole, ktorej pomôže-
te, navštevuje Vaše dieťa a spravíte to pre neho. O to viac si Vás 
vážim. Moje osobné poďakovanie patrí: p. P. Bachledovi a jeho 
manželke, p. E. Vojtaššákovi, M. Vojtaššákovi, p. Ing. J. Kuchto-
vi, p. J. Bekešovi, dedkovi F. Vojtaššákovi, L. Mačákovi a p. uč. 
V. Mačákovi . Tiež chcem poďakovať rodičovskému výboru za 
vynikajúcu spoluprácu, najmä za organizáciu Katarínskej zába-
vy a za mikulášske darčeky. Ďakujem aj tým mamičkám a babič-
kám, ktoré iniciatívne pomáhajú pri školských a mimoškolských 
aktivitách, ako sú Deň zdravej výživy, vianočná akadémia, vystú-
penie pre seniorov...

Ak by som mala niekoľkými vetami zhrnúť činnosť školy za 
krátke obdobie, 4 mesiace: od septembra 2011 do decembra 
2011, tak musím s radosťou skonštatovať, že naša činnosť bola 
bohatá, aj v oblasti vzdelávacej, aj v oblasti výchovnej. Spome-
niem aspoň tieto aktivity: v 8. ročníku prebehlo testovanie žiakov 
z anglického jazyka, v 5. a 9. ročníku sa testovali žiaci z mate-
matiky a zo slovenského jazyka, v rámci týždňa anglického jazy-
ka mali možnosť žiaci 7., 8. a 9. ročníka prihlásiť sa a absolvovať 
kurz anglického jazyka pod vedením anglického lektora. Zúčast-
nili sme sa na športových súťažiach: stolný tenis, beh, florbal, 
futbal, kde naši žiaci dosiahli veľmi pekné umiestnenia. Tiež pre-
behlo okresné kolo olympiády slovenského jazyka a literatúry, 
Pytagoriáda (matematická súťaž) pre mladších i starších žiakov. 
V rámci ekologickej výchovy sme absolvovali akciu Čisté hory, 
zapojili sme sa do súťaže v zbere papiera a v zbere textilu. V 
rámci regionálnej výchovy žiaci vystúpili s bohatým kultúrnym 
programom pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.  
Nezaostávame ani pri materiálnom zabezpečovaní školy. Polo-
žili sme novú dlažbu v počítačovej učebni, vymenili sme dlažbu 
na schodoch pri vstupe do školy, vymaľovali sme šatne, mimo-
školské priestory, vymenili sme nové šatňové dvere, dokončili 
sme oplotenie okolo celej školy, zaviedli sme kamerový systém 
(monitorujú verejné priestory), zakúpili sme kameru, zosilňova-
če, potrebné pri ozvučení, počítače, športové pomôcky. V januá-
ri plánujeme vymeniť gumu v šatniach pre žiakov a položiť úplne 
novú palubovku v telocvični. O všetkých aktivitách Vás informu-
jeme na našom webovom sídle (www.zszdiar.edupage.org), o 
bohatej činnosti svedčí aj plný fotoalbum. 

Zavŕšením starého roka je krásne kultúrne podujatie – Vianoč-
ná akadémia, ktorá sa nesie v tradičnom duchu a ktorá je vyjad-
rením toho, čo nám zanechali naši predkovia, prežiť kresťanské 
Vianoce, nie materiálne, pripomenúť si zvyky, tradície a duchov-
no, ktoré vštepujeme žiakom aj my, učitelia. Ale to nestačí, preto-
že na prvom mieste by to mali byť rodičia. Preto v závere vyjadru-
jem nádej, že v novom roku sa zlepší spolupráca školy a rodiny, 
najmä v tom zmysle, že nám obidvom stranám záleží na dieťati. 
Žiaci sa menej pripravujú na vyučovanie, sú vystavení, bez do-
zoru rodičov, rôznym negatívnym vplyvom. Je potrebné, aj keď 
žijeme v uponáhľanej dobe, nájsť si čas na dieťa, aj čo sa týka je-
ho povinností a správania.              

Všetko dobré do nového roka 2012 
praje riaditeľka školy
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výchovnej. Spomeniem aspo� tieto aktivity: v 8. 

ro�níku prebehlo testovanie žiakov z anglického 

jazyka, v 5. a 9. ro�níku sa testovali žiaci 

z matematiky a zo slovenského jazyka, v rámci 

týžd�a anglického jazyka mali možnos� žiaci 7., 8. 

a 9. ro�níka prihlási� sa a absolvova� kurz anglického 

jazyka pod vedením anglického lektora. Zú�astnili

sme sa na športových sú�ažiach: stolný tenis, beh, 

florbal, futbal, kde naši žiaci dosiahli ve�mi pekné 

umiestnenia. Tiež prebehlo okresné kolo olympiády 

slovenského jazyka a literatúry, Pytagoriáda 

(matematická sú�až) pre mladších i starších žiakov. 

V rámci ekologickej výchovy sme absolvovali akciu 

�isté hory, zapojili sme sa do sú�aže v zbere papiera 

a v zbere textilu. V rámci regionálnej výchovy žiaci 

vystúpili s bohatým kultúrnym programom pre 

seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

 Nezaostávame ani pri materiálnom 

zabezpe�ovaní školy. Položili sme novú dlažbu 

v po�íta�ovej u�ebni, vymenili sme dlažbu na 

schodoch pri vstupe do školy, vyma�ovali sme šatne, 

mimoškolské priestory, vymenili sme nové šat�ové

dvere, dokon�ili sme oplotenie okolo celej školy, 

zaviedli sme kamerový systém (monitorujú verejné 

priestory), zakúpili sme kameru, zosil�ova�e,

potrebné pri ozvu�ení, po�íta�e, športové pomôcky. 

V januári plánujeme vymeni� gumu v šatniach pre 

žiakov a položi� úplne novú palubovku v telocvi�ni.

O všetkých aktivitách Vás informujeme na našom 

webovom sídle (www.zszdiar.edupage.org), o 

bohatej �innosti sved�í aj plný fotoalbum.
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schodoch pri vstupe do školy, vyma�ovali sme šatne, 

mimoškolské priestory, vymenili sme nové šat�ové

dvere, dokon�ili sme oplotenie okolo celej školy, 

zaviedli sme kamerový systém (monitorujú verejné 

priestory), zakúpili sme kameru, zosil�ova�e,

potrebné pri ozvu�ení, po�íta�e, športové pomôcky. 

V januári plánujeme vymeni� gumu v šatniach pre 

žiakov a položi� úplne novú palubovku v telocvi�ni.

O všetkých aktivitách Vás informujeme na našom 

webovom sídle (www.zszdiar.edupage.org), o 

bohatej �innosti sved�í aj plný fotoalbum.

 Zav�šením starého roka je krásne kultúrne 

podujatie – Viano�ná akadémia, ktorá sa nesie 

v tradi�nom duchu a ktorá je vyjadrením toho, �o
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ro�níku prebehlo testovanie žiakov z anglického 

jazyka, v 5. a 9. ro�níku sa testovali žiaci 

z matematiky a zo slovenského jazyka, v rámci 

týžd�a anglického jazyka mali možnos� žiaci 7., 8. 

a 9. ro�níka prihlási� sa a absolvova� kurz anglického 

jazyka pod vedením anglického lektora. Zú�astnili

sme sa na športových sú�ažiach: stolný tenis, beh, 
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webovom sídle (www.zszdiar.edupage.org), o 
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 Zav�šením starého roka je krásne kultúrne 

podujatie – Viano�ná akadémia, ktorá sa nesie 

v tradi�nom duchu a ktorá je vyjadrením toho, �o
nám zanechali naši predkovia, preži� kres�anské

Vianoce, nie materiálne, pripomenú� si zvyky, 

tradície a duchovno, ktoré vštepujeme žiakom aj my, 

u�itelia. Ale to nesta�í, pretože na prvom mieste by 

to mali by� rodi�ia. Preto v závere vyjadrujem nádej, 

že v novom roku sa zlepší spolupráca školy a rodiny, 

najmä v tom zmysle, že nám obidvom stranám záleží 

na die�ati. Žiaci sa menej pripravujú na vyu�ovanie,

sú vystavení, bez dozoru rodi�ov, rôznym 

negatívnym vplyvom. Je potrebné, aj ke� žijeme 

v uponáh�anej dobe, nájs� si �as na die�a, aj �o sa 

týka jeho povinností a správania.

Všetko dobré do nového roka 2012

praje riadite�ka školy 
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10. Kultúra, šport a udalosti

23. novembra 2011 sa uskutočnilo „Posedenie seniorov“ za 
účasti viac ako 130 dôchodcov. Pásmo básničiek a tancov pre 
svojich starých rodičov si pripravili deti z materskej a základ-
nej školy pod vedením pani učiteliek. Na tomto stretnutí sme sa 
rozlúčili s pani Tomlanovou, ktorá končí s prácou terénnej ses-
try, ktorú robila pre našich najstarších. Za jej obetavosť sa za 
všetkých poďakoval starosta obce Pavol Bekeš. K našim najstar-
ším sa prihovoril aj vdp. Miroslav Lettrich.

V utorok 6. decembra 2011 opäť po roku zavítal do Ždiaru sv. 
Mikuláš, ktorý za sprievodu anjela a našich najmenších rozsvie-
til vianočný stromček a porozdával zo svojich košov sladkú ná-
dielku.
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11. Ďakujeme

 Všetkým, ktorí vzorne udržovali svoje okolie v čistote 
 Všetkým, ktorí pomohli zveľaďovať a chrániť spoločný náš 
obecný majetok

12. Blahoprianie

Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-
ce Ždiar, ktorí v mesiacoch október, november, december 2011 
oslávili svoje životné jubileá.

Šťastena je pre každého, chyťte ju za ruku,
aby sa nevymkla a neutiekla od Vás.
Zavrite oči, ponorte sa do úvah 
a spomínajte na krásne čo bolo,
uzriete dúhu a medzi jej farbami svoj obraz.
Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do ďalších 
rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce Ždiar.

Jubilanti: 
89 rokov    75 rokov
Ján Štefaňák    Žofia Pitoňáková,
     Lukáš Kriššák
     Mária Tribulová
86 rokov      
Alžbeta Jurašková 
Štefan Slodičák 

83 rokov     70 rokov
Štefan Blaščák     Ján Olekšák
     Milan Tomaškovič
81 rokov     Ladislav Dučák
Anna Pitoňáková    Angela Slebodová 

80 rokov 
Mária Bekešová 

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. 

Program:
 slávnostné zahájenie – 18.oo hod.
 večera, švédske stoly s goralskými chuťovkami
 tombola
 zaručená zábava s programom na goralskú nôtu 

s goralskou muzikou a hudobnou skupinou 
FAMILY 

Vstupné: 20 €  
(vstup v goralskom kroji, alebo jeho časti)

Obec Ždiar Vás srdečne pozýva na

Reprezentačný ples Goralov 

Program:
 slávnostné zahájenie ájenie á – 18.oo hod.

č š édske stoly s goralskýdske stoly s goralskýdske stoly s goralsk mi chuťovkami

4. februára 2012 - hotel Magura


