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ZORSKÝ SPRAVODAJ
Vážení spoluobčania,

 za nami sú tri mesiace roka 2012, obdobia krutých mrazov 
a množstva snehu, ktoré našej obci v tejto zložitej situácii nija-
ko nepomohli. 

Čakali sme, že tento rok sa konečne štát skonsoliduje a na-
stane obrat k nejakej serióznej práci. Ale nastal pravý opak. Vlá-
da prestala pracovať, stihla ešte pred voľbami zaťažiť samosprá-
vu ďalšími nezmyselnými povinnosťami a všetko a všetci sa zao-
berali len voľbami a všetkými nechutnosťami okolo volieb a my 
sa ďalej posúvame zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac. Zo 
strany štátu z prenesených kompetencií prichádza menej a me-
nej financií, ale práce a kompetencie pribúdajú a pribúdajú. 
Rozbehnuté alebo dokončené projekty štát neuhrádza, to všet-
ko ostáva na obciach a mestách, ako keby nebolo toho všet-
kého dosť, dali sa počuť z Bruselu, že nemajú z čoho dofinan-
covať už rozbehnuté projekty. Čakáme, ako sa postaví k tomu 
nová vláda. Celá táto situácia sa obracia proti starostom a pri-
mátorom, ktorí pripravovali nové rozvojové projekty, vybavova-
li, budovali a teraz sa dostavajú do nepredstaviteľných problé-
mov. Tým, že od štátu sa bude dostávať menej a menej financií, 
bude si musieť každá obec robiť poriadok doma s neplatičmi 
všetkého druhu a s ochranou obecného majetku proti poško-
dzovaniu. Preto v tomto čase je dôležité, aby si každý plnil svo-
je povinnosti. Hneď v úvode Vás chcem upozorniť na jednu dô-
ležitú  skutočnosť, ktorá spôsobuje aj v našej obci mnoho kom-
plikácií, práce navyše a zároveň ďalšie zaťažovanie obecného 
rozpočtu. V našej obci máme občanov, ktorí si myslia, že sú ši-
kovní, šikovnejší ako tí druhí a snažia sa na úkor ostatných zod-
povedných občanov zvýhodniť seba. Ide o nedoplatky za stoč-
né, nezaplatenie za využívanie webovej stránky obce, nezapla-
tenie za odvoz smetí, neplatenie za psov, neplatenie domovej 
dane atď. Treba si jedno uvedomiť, že v podstate áno, obec 
to zaplatí, lebo v danom čase ani nemá inú možnosť. Ale na to 
všetko sa skladáme všetci bez rozdielu. Je mi ľúto len väčšiny 
zodpovedných rodín, dôchodcov, ktorí si s presnosťou hodín 
plnia svoje povinnosti a pár jedincov to zneužíva, zaťažuje úrad 
posielaním upomienok, vymáhaním cez exekútorov a právnikov 
a oberá nás o čas, ktorý by sa mohol venovať v záujme potrieb 
obce. Budeme pokračovať v odstraňovaní spomínaných nedu-
hov, lebo nám to priamo vyplýva zo zákona, ale aj v zmysle to-
ho, čo sme si dali za cieľ na začiatku roka a to, že: „ nikto ne-
bude doplácať na nikoho!“, čo znamená, že každý si musí 
platiť sám za seba.

V týchto ťažkých časoch zabezpečujeme výkon samosprávy 
zodpovedne, ku konci mesiaca máme všetko poplatené tak, aby 
naša obec mala zabezpečené všetky funkcie fungovania obce. 
Obec nie je zaťažená žiadnymi úvermi a pôžičkami. Do dnešné-
ho dňa, aj keď neprichádza toľko financií, koľko štát naplánoval, 
sme nemuseli robiť a prijímať rozpočtové opatrenia. Ale na zá-
klade veľkých nákladov na zimnú údržbu, dofinancovania do-
stavby požiarnej zbrojnice a schváleného projektu na základnú 
školu, budeme musieť v rozpočte urobiť zmeny v jednotlivých 
položkách, t. j. v niektorých naplánovaných položkách ubrať, 
aby sme sa dostali do vyrovnaného rozpočtu.

Obec od začiatku roka zabezpečovala riadny chod úradu, 
zabezpečovala všetky povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona 
v oblasti požiarnej ochrany, civilnej ochrany, sociálnej oblas-

ti, školstva, nariadení vlády SR a zabezpečenia parlamentných 
volieb. Od začiatku roka zasadlo 1- krát obecné zastupiteľstvo 
a komisie obecného zastupiteľstva podľa potrieb.

Ďalej sme riešili nasledovné veci:
V zmysle § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z .z. o veterinár-

nej starostlivosti je obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých 
zvierat, a to buď zabezpečí obec sama na vlastné náklady: od-
chyt, umiestnenie v útulku, kde musí obec zabezpečiť pre túto 
prácu odborne spôsobilú osobu na túto činnosť, alebo zabez-
pečiť túto činnosť pomocou organizácie na to určenej. Pretože 
naša obec túto službu nemôže zabezpečiť, oslovili sme Kežmar-
ský útulok, s ktorým podpíšeme zmluvu o spolupráci pri vyko-
návaní spomínanej činnosti. Všetky náklady pri odchytení psa, 
umiestnení v karanténnej stanici, obhliadku psa a umiestnenie 
v útulku, bude musieť zaplatiť majiteľ psa. Preto treba vážne sa 
týmto zaoberať a nepúšťať voľne psa pobehovať po obci. Obec 
vyzývala občanov v obecnom rozhlase, v spravodaji, že psy ne-
môžu pobehovať voľne po obci a napádať občanov, strašiť deti 
a znečisťovať súkromné a verejné priestranstvá, no nedodržu-
je sa to, preto budeme musieť pristúpiť aj k tejto forme riešenia 
danej veci. V dôsledku predaja nekvalitných potravín bolo prija-
té nové nariadenie o veterinárnej starostlivosti, kde obec musí 
nahlasovať dopredu ambulantný predaj mäsa, skontrolovať, či 
spĺňa v zmysle zákona všetky náležitosti a elektronickou poštou 
nahlásiť na veterinárny úrad do Bratislavy.

 Pri zbere TKO pokračujeme podľa pôvodného zaužívaného 
systému. V zbere TKO je situácia dobrá, pokračuje tendencia 
poklesu množstva odpadu, čím samozrejme aj klesajú náklady 
na odvoz. Ale narastá množstvo separovaného zberu a náklady 
za mesiac marec už presiahli náklady zberu TKO. Zdôrazňujem, 
že je mylné si myslieť, že za separovaný zber sa neplatí, lebo 
poplatok za separovaný zber je zahrnutý v celkovom poplatku 
zaodpad. Urobili sme analýzu, kto nám navršuje tento odpad 
a v krátkom čase budeme robiť opatrenia. 

Nevyhnutnou potrebou je dobudovanie už niekoľkonásobne 
spomenutých odražiek na cestách, aby vytekajúca voda nepo-
škodzovala obecnú cestu, ale aj štátnu cestu 1/67. Túto skutoč-
nosť si môžete overiť sami, treba si všimnúť miesta, kde nie sú 
odrážky v tomto mieste na obecnej komunikácií, sú výtlky, pre-
to danú vec budeme riešiť všeobecným záväzným nariadením, 
kde bude povinnosť každého majiteľa cesty, chodníka zriadiť si 
a udržiavať odrážky, inač bude braný na zodpovednosť za po-
škodzovanie obecného majetku. 

Po oteplení urobíme opravu obecných ciest po zime. So 
SSC sme dojednali, že tento rok by sa malo pokračovať v polo-
žení asfaltového povrchu z Podspád po štátnu hranicu Lysá Po-
ľana, poopravujú sa výtlky cez obec, vyčistí sa cesta I/67 a ob-
novia sa čiary na ceste.

Aj tento rok bude naša obec iniciátorom a osloví okolité ob-
ce a urbariáty, aby sme pokračovali v oprave cesty po Magur-
ke, čím by sa do budúcna vytvorila cesta pre letnú turistiku, bi-
cyklovanie a v zime na lyžiarske trate. V zimných mesiacoch 
sme vyrobili drevené bilboardy, ktoré budú umiestnené po ce-
lej obci a budú na nich umiestnené situačné informatívne mapy 
obce. Pokračujeme v príprave a tvorbe maľovanej informatívnej 
mapy, ktorá bude informovať návštevníkov obce o umiestnení 
jednotlivých domov, ulíc, chodníkov a celého okolia. Na zákla-
de prijatia nového zákona o cestovnom ruchu č. 7/2011 Z. z. 



sme v uplynulom období absolvovali dosť pracovných stretnu-
tí od začiatku roka, na ktorých sa riešilo vytvorenie Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu. Na prvom pracovnom stretnu-
tí sa dohodlo o zoskupení Zamagurských obcí, Ždiaru a Spiš-
skej Belej, s čím sme sa stotožnili a trvali na takomto zoskupe-
ní z hľadiska blízkosti kultúr, záujmov a rozvoja cestovného ru-
chu. Mali sme dohodnuté celé prefinancovanie a registrovanie 
navrhnutej organizácie. Ako Pieniny, tak Belianske Tatry, majú 
svoju dlhoročnú históriu a sú nositeľmi dobrej značky pre turis-
tov. Názov tejto oblastnej organizácie mal byť Belianske Tatry 
– Pieniny. Hlavne snahou mestá Spišskej Belej bolo túto orga-
nizáciu rozšíriť na celé Podhorie Tatier. Pre krátkosť času zare-
gistrovania spomínaného návrhu mestá Spišskej Belej a záuj-
mu ďalších obcí a miest, táto organizácia bola rozšírená o Le-
voču,  Spišské Podhradie, Vrbov a mesto Kežmarok. Neboli za-
hrnuté obce Veľká Lomnica, Stará Lesná, Nová Lesná, Mlynica. 
Názov novej OOCR je Tatry – Spiš - Pieniny. Zdôvodňovali sme, 
že priberaním ďalších obcí nastanú problémy pri zabezpečova-
ní financií a zameraní činnosti organizácie v takomto širokom 
zložení. Všetky naše predtuchy a ťažkosti s takouto širokou or-
ganizáciou sa už ukázali pri prvom zasadnutí predstavenstva, 
kde sa pripravoval zámer činnosti a finančný plán pre danú or-
ganizáciu. Každý úzkoprso presadzoval svoje záujmy. Do danej 
OOCR môže vstúpiť každý podnikateľský subjekt z obcí a miest, 
ktoré sú v danej organizácii. Zmyslom prijatého zákona je, že 
na základe vybratých daní z ubytovania sa môže zaregistrovaný 
subjekt uchádzať o 90 % dotácie z vybratej dane z ubytovania 
od ministerstva hospodárstva. Hlavnou podmienkou je vybratá 
daň potvrdená štatistickým úradom,  počet prenocovaní, ktorý 
má byť minimálne 50 000 prenocovaní v roku za zaregistrovaný 
subjekt a musí byť minimálne päť obcí. Ak chce ísť obec sama, 
zvyšuje sa počet prenocovaní na 150 000.

Koncom mesiaca marec bolo zvolané pracovné stretnutie 
podtatranských obcí a miest za účelom vytvorenia mapového 
podkladu zaznačenia všetkých kategórií cyklotrás pod Tatrami, 
tak aby sme to mali k dispozícii pred letnou sezónou. Postup-
ne sa budú zakresľovať všetky cesty, ktoré sa upravia, označia 
a budú zjazdné pre bicyklovanie.

V jeseni minulého roka sme dohodli vzájomnú výmennú 
spoluprácu medzi našou obcou a mestom Eger z Maďarska. 
Výsledkom bolo v mesiaci február účasť 150 školákov na lyžiar-
skom výcviku v našej obci a koncom marca bolo 368 občanov 
mesta Eger na predlženom víkendovom lyžovaní, ktoré ukon-
čili pretekmi v našej obci. Spot z tohto podujatia a z našej ob-
ce bol odvysielaný v maďarskej televízií a maďarskom rozhlase 
niekoľkokrát, takže pre budúce obdobia môžeme očakávať zvý-
šenú návštevu našej obce maďarskými turistami. Potvrdil to aj 
samotný primátor mesta Eger pri spoločnom pracovnom roko-
vaní, že sa cítili dobré a že sa budú vracať do našej obce. Zo 
strany mesta Eger , primátorom mesta, boli ponúknuté zvýhod-
nené ubytovacie a kúpeľné podmienky pre našich občanov už 
v tejto letnej sezóne. 

Aj tento rok v dňoch 25.-27.5.2012 privíta naša obec účastní-
kov 45. ročníka cykloturistického podujatia z celého Slovenska.

V tomto období má byť zverejnená výzva na malý cezhra-
ničný projekt do výšky 50 000 EUR, preto pripravujeme všetky 
podklady pre podanie projektu. Do daného projektu by boli za-
hrnuté aktivity, ako úprava lokality pred samotným múzeom pre 
umiestnenie vonkajšej expozitúry s jeho označením na prístu-
pových cestách a vydaním knihy „História obce Ždiar „

Obec je zriaďovateľ ZŠ s MŠ, je zodpovedná aj za školstvo 
v obci v zmysle zákona č.569 /2003 Z. z. V marci skončilo sa 
funkčné obdobie školskej rady, preto sme museli v zmysle zá-
kona o školstve zabezpečiť zvolenie novej školskej rady. Všet-
ko prebehlo v zmysle zákona a školská rada bola dňom pod-
písania zápisnice o voľbe zriadená. V auguste končí funkčné 
obdobie riaditeľky školy, preto budeme musieť zabezpečiť celý 
proces voľby riaditeľky školy. Začiatkom roka sme podali s ve-

dením školy projekt na riešenie a ďalšie vybavenie tried, tech-
nických pomôcok, aby sa skvalitnil a uľahčil vyučovací proces, 
do ktorého budú zapojení aj samotní učitelia. Daný projekt bol 
schválený vo výške 165 969 EUR s 5 % spoluúčasťou obce.

Počas celej zimy sme mali veľké problémy s mrazmi a sne-
hom. V týchto ťažkých podmienkach sme tiež museli riešiť fun-
govanie ČOV, kde pri veľkom zaťažení obce turistami počas via-
nočných sviatkov sa nám zaplnila prečerpávačka, teplota vo-
dy nám poklesla pod 4 C° a ČOV prestala pracovať v optimál-
nom režime. Vyvážaním kalov a navážaním očkovacej látky sa 
nám podarilo koncom februára obnoviť optimálnu činnosť ČOV. 
Koncom marca opäť klesla teplota vody pod 4 C°, stúpol prítok 
čistej vody a opäť je znížená činnosť ČOV. Spomínam to preto 
dosť podrobne, pretože budeme musieť opäť vyvinúť veľa práce 
na uvedenie ČOV do normálu a to všetko bude stáť dosť finan-
cií z obecného rozpočtu. Do kanalizácie majú byť odvedené len 
kaly. Je zakázané odvádzať dažďovú vodu a spodnú vodu do 
obecnej kanalizácie. Po spoločnej kontrole obce a PVS Poprad 
daného stavu sa zistilo, že je veľký prítok spodnej vody, ktorú 
niektorí naši občania spod svojich domov a okolia domov od-
viedli do obecnej kanalizácie a tak isto dažďovú vodu odvied-
li do obecnej kanalizácie. Dažďová a spodná voda riedi kaly, 
ochladzuje ich a spomaľuje resp. preruší zrenie kalov v ČOV. 
Vznikajú zvýšené náklady na prečerpanie vôd z prečerpávačky 
do ČOV, ďalšie zvýšené náklady vznikajú pri prevzdušňovaní na 
samotnej ČOV. Preto touto cestou žiadam všetkých, ktorí ma-
jú napojené spodné vody a dažďové vody na obecnú kanalizá-
ciu, aby napojenie urýchlenie odstránili. V krátkom období daný 
stav začne riešiť PVS Poprad.

Pokračujeme v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice. Prá-
ce nám zatiaľ idú podľa harmonogramu. Hrubú stavbu máme 
ukončenú, voda a odpad sú tiež ukončené. Dokončujeme kú-
renie a elektrický, slaboprúdový a ochranný rozvod. Začali sme 
už aj so zatepľovaním vonkajšej fasády.

V marci bola výročná členská schôdza DHZ, kde sa zhod-
notila činnosť za uplynulé obdobie, prijali sa nové úlohy na rok 
2012. Bol zvolený nový výbor DHZ.

Mali sme v pláne uskutočniť výrub stromov na cintoríne 
v mesiaci marec, ale tieto práce sa presunuli na jesenné mesia-
ce. Prinútili nás k tomu finančné okolnosti, že dostávame me-
nej financií od štátu ako bolo plánované,  taktiež, že musíme 
dostavať požiarnu zbrojnicu, že zimná údržba sa nám navýšila 
o 6 000 eur a máme spoluúčasť na projekt pre základnú školu.

Chceli by sme v nasledujúcich troch mesiacoch riešiť ďal-
šie aktivity rozvoja, medzi ktoré patria:

 
 zabezpečovať riadny chod obecného úradu
 pokračovať v rekonštrukcii požiarnej zbrojnice
 postupne rekonštruovať zastávky SAD 
 opravovať plot pri OcÚ , materskej škole, ČOV 
 zabezpečovať údržbu obecných ciest a verejných 
 priestranstiev
 zabezpečiť zorganizovanie stretnutia s dôchodcami 
 na 26.04.2012
 zabezpečiť stretnutia s detičkami narodenými v roku 2011  
 na 9.05.2012
 pripraviť podklady a vyrobenie máp obce pre informatívne 
 tabule 
 riešiť evidenciu hrobových miest
 zabezpečiť zájazd pre dôchodcov na 23. 05. 2012

 Vážení spoluobčania, na záver Vás chcem požiadať o spo-
luúčasť v nasledujúcom období na vyčistení všetkých priestran-
stiev, na ich udržovaní vo svojom okolí, aby naša obec bola 
z roka na rok čistejšia a krajšia, oplatí sa to robiť, pretože to ro-
bíme sami pre seba, aby sme sa dobre cítili a návštevníci na-
šej obce tiež.

 Ing. Pavol Bekeš, starosta obce 



2. Ekonomika

Obec vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2012, ktorý 
sa priebežne plní ako v príjmovej časti tak aj vo výdavkovej časti.

V mesiaci marec 2012 boli občanom zasielané rozhodnutia 
na miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2012, ktoré 
bolo potrebné uhradiť do 31. marca 2012.

V mesiaci január 2012 v Zorskom spravodaji sme Vás upo-
zornili, že do 31. januára každý rok občania, ktorí chcú, aby im 
bola poskytnutá úľava na poplatku, je potrebné písomne požia-
dať a doložiť potrebné doklady.

Sú medzi nami aj takí občania, ktorí aj po zaslaní 4 upomi-
enok, do dnešného dňa neuhradili miestny poplatok za odvoz 
TKO za rok 2011 ako aj daň z nehnuteľnosti za rok 2011.

Občania, ktorí do dnešného dňa neuhradili tento poplatok, 
aby tak urobili čo najskôr.

 Skončil 1. Q 2012 občania, podnikatelia, ktorí poskytujú 
ubytovacie služby, sú povinní uhradiť miestny poplatok – daň za 
ubytovanie. Podľa VZN je potrebné túto daň uhrádzať do 10 dní 
po skončení mesiaca.

 V mesiaci apríl – máj budú doručované rozhodnutia na aň 
z nehnuteľnosti za rok 2012.
 
3. Stavebné požiadavky a rozvoj obce

Rozhodnutia
Zmena dokončenej stavby – Prestavba RD č. 55, Ing. Peter Da-
niš, Ropice, ČR
Povolenie o odstránení stavby RD 301, František Bekeš, Sloven-
ská Ves 372
Stavebné povolenia:
Prístavba penziónu Ždiaranka, Pavol Bachleda BAPAS, Spišská 
Belá
Kolaudačné rozhodnutia:
Prístupová komunikácia, E.S.Tatras Consulting&Researching 
Co., s.r.o. Prešov
Penzión, E.S.Tatras Consulting&Researching Co., s.r.o. Prešov
Spevnené plochy, MOUNTAIN RESORT, Prešov
Drobné stavby a stavebné úpravy
Oplotenie, Jozef Olekšák 164
Územnoplánovacie informácie
Maxareality Poprad
Lyžiarsky vlek, Dušan Bachleda 433
PhDr. Mociková, Batizovce
Stanoviská
Spevnené plochy k RD 631, Daniel Bekeš 631
Prístavba penziónu, Jaroslav Strachan 530
Verejný vodovod k penziónu Strednica, Ing. Ján Staš, Trebišov

4. Zasadanie obecného zastupiteľstva bude

24.4.2012

5. Zber a odvoz TKO 
 
12.4.    26.4.    10.5.    24.5.    7.6.    21.6.

6. Zber separovaného odpadu 
 
13.4.    11.5.    8.6.    29.6.

7. Evidencia obyvateľov od 1.1.2012 do 31.3.2012

Prihlásení na trvalý pobyt:5 
Eva Lukačovská, Tomáš Lukačovský, Richard Lukačovský, Jaro-
slava Vašková, Viktória Rybanská
Odhlásení z trvalého pobytu: 0
Zomrelí: 2
Pavol Mačák, Štefan Budzák
Narodení: 6
Barbora Krasuľová, Filip Pitoňák, Alexandra Pitoňáková, Daniel 
Ševc, Maxim Slodičák, Bianka Bekešová

Počet obyvateľov k 31.3.2012: 1357
Priemerný vek obyvateľov : 37 rokov
Najstaršia obyvateľka obce: Rozália Slebodová – 97 rokov
Najstarší obyvateľ: Štefan Šilon - 92 rokov
Najmladší obyvateľ obce: Bianka Bekešová

8. Informácie 

 Od 2.4.2012 do 27.4. 2012 môžete doniesť na Obecný 
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 vyčistili priekopy.
 Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú urobené odrážky  
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 v najkratšom čase a zároveň ich udržovali čisté
 Na každé umiestnenie reklamnej tabule v obci je potrebné 
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 Spodné vody a dažďové vody je zakázané odvádzať 
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 vody a dažďové vody napojené na obecnú kanalizáciu, 
 porušujú zákon a zároveň, zvyšujú obci náklady pri zabezpe
 čení normálneho chodu ČOV, sú povinné v najkratšom čase 
 zabezpečiť odpojenie z obecnej kanalizácie. 
 Stretnutie s dôchodcami bude 26.04.2012
 Plánujeme zájazd dôchodcov do Krakowa a Wadowic 
 na 23.5.2012
 Stretnutie s detičkami narodenými v roku 2011 
 bude 9.5.2012
 V mesiacoch apríl, máj a jún bude v obci vykonaná 
 protipožiarna preventívna kontrola za účelom predchádzania 
 požiarom
 Začiatkom každého mesiaca v piatok o dvanástej hodine 
 bude vykonaná skúška sirény CO.

9.Základná škola s materskou školou
Materská škola

Mesiac november sa niesol zdravou výživou. 
Deti si do MŠ priniesli rôzne ovocie a zeleninu 
a spolu s pani učiteľkami pripravovali drobné 
ovocné jednohubky a ovocné šaláty z exotické-
ho a domáceho ovocia. Zaspievali si pesničky a zarecitovali bás-
ničky a  porozprávali sa o význame ovocia a zeleniny pre zdravie 
človeka a spoločne ochutnávali pripravené šaláty. 

V novembri sa deti MŠ zúčastnili aj vystúpenia v Goralskej 
karcme pre seniorov, kde im zatancovali country tanec a pred-
viedli taktiež scénku o babke a dedkovi. 

V mesiaci december navštívili našu MŠ ľudoví umelci z našej 
obce: p. Ľudmila Nemešányová a p. Peter Michalák, ktorí nám 
predviedli ručné práce na goralskom kroji. Na záver besiedky 
sa deti obliekli do pripravených krojov a zatancovali si do rytmu 
goralskej muziky. Za besedu sa týmto chceme našim umelcom 
Ždiaru veľmi pekne poďakovať.

Predvianočná atmosféra sa v MŠ niesla aj návštevou Miku-
láša, pečením medovníčkov a vyvrcholila pestrým kultúrnym 
programom na vianočnej besiedke.

Pre deti sme taktiež pripravili súťaž v skladaní tangramov. Do 
súťaže sa zapojili obidve triedy.
1.trieda    2.trieda
1. Marek Jakubčo  1. Jakub Mačák
2.Andreas Kriššák  2. Rebecca Jurčová
3. Peťko Štec   3. Zuzana Strachanová

Hudba, spev, tanec, karnevalová výzdoba, sladkosti, toto 
všetko bolo pripravené pre deti v MŠ, v piatok 3.2.2012, ktoré 
prišli v karnevalových maskách. „Včielka Maja s Vilkom“ ich ča-
kali s pestrým zábavným programom. Po predstavení masiek sa 
veselo tancovalo na detskej diskotéke.

8.3.2012 sa uskutočnil zápis detí do základnej školy. Z ma-
terskej školy bolo zapísaných 20 detí. 

V termíne od 19.3.-23.3.2012 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik. 



Touto cestou sa chceme poďakovať p. Ľubomírovi Slodičákovi 
za poskytnutie detského vleku a p. J. Strachanovej za prepravu 
detí skibusom a za pomoc pri organizácií lyžiarského preteku. 
Taktiež naša vďaka patrí aj rodičom, ktorí boli nápomocní počas 
lyžiarskeho výcviku: p. Jaroslav Michalák, p. Mária Bekešová, p. 
Daniel Bekeš, p. Peter Zimmermann, p. Martina Nováková. Sna-
ha detí osvojiť si základy lyžovania sa potvrdila aj na pretekoch, 
ktoré sa uskutočnili v posledný deň – piatok. Súťažili obidve trie-
dy našej MŠ. Víťazi boli odmenení pohárom a všetky deti si za 
svoje výkony odniesli malé darčeky. 
1.trieda: 1. miesto: Dorotka Pitoňáková 
2.miesto: Bianka Bekešová
3.miesto: Andrejka Zoričáková
2. trieda: 1. miesto: Zuzka Strachanová
2. miesto: Rebecca Jurčová
3. miesto: Jakub Mačák
V ďalších mesiacoch v našej MŠ pripravujeme:
• Jarné upratovanie okolia MŠ a čistenie lesnej studničky
• Deň Zeme
• Návšteva predškolákov v ZŠ – účasť detí na vyučovacej hodi-
ne v 1.ročníku
• Súťaž v kreslení kriedou na chodník „Farebný svet“
• Výtvarná súťaž rôznou technikou „Schaumaskolkam“
• Vystúpenie pre dôchodcov
• Uvítanie novorodencov na Oc Ú
• Deň matiek

Aktivity a udalosti v ZŠ v mesiacoch
október 2011 – marec 2012

Tradičné veľkonočné stoly 
V rámci regionálnej profilácie školy a regionálnej výchovy žia-
ci spolu s učiteľmi pripravili nádherné tradičné veľkonočné stoly. 
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  Aktivity a udalosti v ZŠ v mesiacoch  október 2011 – marec 2012   

Tradičné veľkonočné stoly  

V rámci regionálnej profilácie 
školy a regionálnej výchovy žiaci 
spolu s učiteľmi pripravili 
nádherné tradičné veľkonočné 
stoly.  

Noc s Andersenom 

Už tradične sa v marci 
uskutočňuje v našej škole čarovná 
noc s Andersenom. Organizuje ju 
p. učiteľka A. Kundlová. Tento rok 
so svojou prvou triedou. Je to 
podujatie zamerané na podporu 
rozvoja čitateľskej  zručnosti. 
Spolu s p. učiteľkou si  deti čítali 
rozprávky od Andersena, hľadali 
po tme v škole nočný poklad, 
piekli výbornú tortu a zaspávali 
opäť s rozprávkou od Andersena. 

Morálne ocenenie malou 
medailou Sv. Gorazda za 
dlhoročnú učiteľskú prácu 

26.3.2012 si naša pani učiteľka M. 
Zoričáková bola osobne prevziať v 
Bratislave z rúk p. ministra 
školstva morálne ocenenie za 
dlhoročnú pedagogickú činnosť. 
Blahoželáme! 

Deň učiteľov 

28.3.2012 sme oslávili sviatok učiteľov. Naši žiaci nám 
pripravili peknú rozhlasovú reláciu a venovali nám vlastnoručne 
vyrobené pozdravy. Sem - tam sa na stoloch v zborovni objavil 
kvietok. Predsedníčka rodičovského združenia nám,  učiteľom, 
 v tento deň v mene rodičov osobne poďakovala za našu prácu 
a venovala nám kvety. Ďakujeme! Pri tejto príležitosti sa 
konala slávnostná pedagogická rada s veľmi pekným kultúrnym 
programom, ktorý nacvičili so žiakmi materskej a základnej 
školy naše p. učiteľky. 

Vedomostné súťaže v marci - 
matematika a fyzika 

V mesiaci marec sme sa zapojili do matematických súťaží: 
 Matematický Klokan a Pytagoriáda, ďalej sme sa zúčastnili na 
okresnom kole Fyzikálnej olympiády. 

Testovanie 9 - 2012 

Dňa 14.3.2012 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie 
deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
Výsledky budú koncom marca 2012. Na základe výsledkov 
týchto testov  budú žiaci prijímaní na ďalšie štúdium. Držme im 
palce!  

3. kolo Tatranskej lyžiarskej 
ligy – TLL 

12.3.2012 na Štrbskom plese prebehlo záverečné kolo v súťaži 
Tatranská lyžiarska liga. Zároveň sa vyhodnotili všetky kolá 



Noc s Andersenom
Už tradične sa v marci uskutočňuje v našej škole čarovná noc s 
Andersenom. Organizuje ju p. učiteľka A. Kundlová. Tento rok so 
svojou prvou triedou. Je to podujatie zamerané na podporu roz-
voja čitateľskej  zručnosti. Spolu s p. učiteľkou si  deti čítali roz-
právky od Andersena, hľadali po tme v škole nočný poklad, piekli 
výbornú tortu a zaspávali opäť s rozprávkou od Andersena.

Morálne ocenenie malou medailou Sv. Gorazda 
za dlhoročnú učiteľskú prácu
26.3.2012 si naša pani učiteľka M. Zoričáková bola osobne pre-
vziať v Bratislave z rúk p. ministra školstva morálne ocenenie za 
dlhoročnú pedagogickú činnosť. Blahoželáme!

Deň učiteľov
28.3.2012 sme oslávili sviatok učiteľov. Naši žiaci nám pripravili 
peknú rozhlasovú reláciu a venovali nám vlastnoručne vyrobe-
né pozdravy. Sem - tam sa na stoloch v zborovni objavil kvie-
tok. Predsedníčka rodičovského združenia nám,  učiteľom,  v 
tento deň v mene rodičov osobne poďakovala za našu prácu 
a venovala nám kvety. Ďakujeme! Pri tejto príležitosti sa konala 
slávnostná pedagogická rada s veľmi pekným kultúrnym progra-
mom, ktorý nacvičili so žiakmi materskej a základnej školy naše 
p. učiteľky.

Vedomostné súťaže v marci - matematika a fyzika
V mesiaci marec sme sa zapojili do matematických súťaží:  Mate-
matický Klokan a Pytagoriáda, ďalej sme sa zúčastnili na okres-
nom kole Fyzikálnej olympiády.

Testovanie 9 - 2012
Dňa 14.3.2012 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie devia-
takov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Výsled-
ky budú koncom marca 2012. Na základe výsledkov týchto tes-
tov  budú žiaci prijímaní na ďalšie štúdium. Držme im palce! 

3. kolo Tatranskej lyžiarskej ligy – TLL
12.3.2012 na Štrbskom plese prebehlo záverečné kolo v súťaži 
Tatranská lyžiarska liga. Zároveň sa vyhodnotili všetky kolá tejto 
súťaže. ZŠ Ždiar v celkovom hodnotení získala krásne 3. miesto. 
Tiež sa vyhodnotili najlepšie výkony jednotlivcov, a tu sú výsled-
ky: S. Strachanová (4. r.) - 1. miesto v kategórii mladšie žiačky, 
K. Kriššáková (8. r.) - 1. miesto v kategórii staršie žiačky, D. Be-
keš (9. r.) - 1. miesto v kategórii starší žiaci, D. Pavlák (9. r. ) - 3. 
miesto v kategórii starší žiaci. Blahoželáme!

Školské lyžiarske preteky
Dňa 9.3.2012 o 11:00 hod. sa na Strednici v Ždiari uskutočnili 
školské lyžiarske preteky v slalome. Počasie nám veľmi nepria-
lo, ale deti boli statočné a zvládli nepriazeň pretekov aj v podo-
be ľadu na svahu bez problémov. Víťazov sme vyhodnotili po 
pretekoch, vďaka ZRŠ dostali krásne ceny, samozrejme medaily 
a diplomy. Ďakujeme touto cestou p. Ing. Bekešovi, ktorý nám 
umožnil usporiadať preteky aj lyžiarsky výcvik 7. ročníka v lyžiar-
skom stredisku Ski centrum Strednica Ždiar. Na pretekoch sa 
zúčastnilo 110 žiakov a chcem pochváliť najmä žiakov - lyžiarov 
neprofesionálov, ktorí si zmerali svoje schopnosti s profesionál-
nymi lyžiarmi. Dôležité je nie vyhrať, ale zúčastniť sa. Viac vo fo-
toalbume!

2. kolo TLL v Ždiari u Strachana
Dňa 23.2.2012 sa uskutočnilo v Ski Centre Strachan 2. kolo TLL, 
ktorého usporiadateľom je obec Ždiar a ZŠ Ždiar. 
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týchto testov  budú žiaci prijímaní na ďalšie štúdium. Držme im 
palce!  

3. kolo Tatranskej lyžiarskej 
ligy – TLL 

12.3.2012 na Štrbskom plese prebehlo záverečné kolo v súťaži 
Tatranská lyžiarska liga. Zároveň sa vyhodnotili všetky kolá 

  

  

Základná škola s materskou školou, Ždiar 255 
 
  Aktivity a udalosti v ZŠ v mesiacoch  október 2011 – marec 2012   

Tradičné veľkonočné stoly  

V rámci regionálnej profilácie 
školy a regionálnej výchovy žiaci 
spolu s učiteľmi pripravili 
nádherné tradičné veľkonočné 
stoly.  

Noc s Andersenom 

Už tradične sa v marci 
uskutočňuje v našej škole čarovná 
noc s Andersenom. Organizuje ju 
p. učiteľka A. Kundlová. Tento rok 
so svojou prvou triedou. Je to 
podujatie zamerané na podporu 
rozvoja čitateľskej  zručnosti. 
Spolu s p. učiteľkou si  deti čítali 
rozprávky od Andersena, hľadali 
po tme v škole nočný poklad, 
piekli výbornú tortu a zaspávali 
opäť s rozprávkou od Andersena. 

Morálne ocenenie malou 
medailou Sv. Gorazda za 
dlhoročnú učiteľskú prácu 

26.3.2012 si naša pani učiteľka M. 
Zoričáková bola osobne prevziať v 
Bratislave z rúk p. ministra 
školstva morálne ocenenie za 
dlhoročnú pedagogickú činnosť. 
Blahoželáme! 

Deň učiteľov 

28.3.2012 sme oslávili sviatok učiteľov. Naši žiaci nám 
pripravili peknú rozhlasovú reláciu a venovali nám vlastnoručne 
vyrobené pozdravy. Sem - tam sa na stoloch v zborovni objavil 
kvietok. Predsedníčka rodičovského združenia nám,  učiteľom, 
 v tento deň v mene rodičov osobne poďakovala za našu prácu 
a venovala nám kvety. Ďakujeme! Pri tejto príležitosti sa 
konala slávnostná pedagogická rada s veľmi pekným kultúrnym 
programom, ktorý nacvičili so žiakmi materskej a základnej 
školy naše p. učiteľky. 

Vedomostné súťaže v marci - 
matematika a fyzika 

V mesiaci marec sme sa zapojili do matematických súťaží: 
 Matematický Klokan a Pytagoriáda, ďalej sme sa zúčastnili na 
okresnom kole Fyzikálnej olympiády. 

Testovanie 9 - 2012 

Dňa 14.3.2012 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie 
deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
Výsledky budú koncom marca 2012. Na základe výsledkov 
týchto testov  budú žiaci prijímaní na ďalšie štúdium. Držme im 
palce!  

3. kolo Tatranskej lyžiarskej 
ligy – TLL 

12.3.2012 na Štrbskom plese prebehlo záverečné kolo v súťaži 
Tatranská lyžiarska liga. Zároveň sa vyhodnotili všetky kolá 

  

  

Základná škola s materskou školou, Ždiar 255 
 
  Aktivity a udalosti v ZŠ v mesiacoch  október 2011 – marec 2012   

Tradičné veľkonočné stoly  

V rámci regionálnej profilácie 
školy a regionálnej výchovy žiaci 
spolu s učiteľmi pripravili 
nádherné tradičné veľkonočné 
stoly.  

Noc s Andersenom 

Už tradične sa v marci 
uskutočňuje v našej škole čarovná 
noc s Andersenom. Organizuje ju 
p. učiteľka A. Kundlová. Tento rok 
so svojou prvou triedou. Je to 
podujatie zamerané na podporu 
rozvoja čitateľskej  zručnosti. 
Spolu s p. učiteľkou si  deti čítali 
rozprávky od Andersena, hľadali 
po tme v škole nočný poklad, 
piekli výbornú tortu a zaspávali 
opäť s rozprávkou od Andersena. 

Morálne ocenenie malou 
medailou Sv. Gorazda za 
dlhoročnú učiteľskú prácu 

26.3.2012 si naša pani učiteľka M. 
Zoričáková bola osobne prevziať v 
Bratislave z rúk p. ministra 
školstva morálne ocenenie za 
dlhoročnú pedagogickú činnosť. 
Blahoželáme! 

Deň učiteľov 

28.3.2012 sme oslávili sviatok učiteľov. Naši žiaci nám 
pripravili peknú rozhlasovú reláciu a venovali nám vlastnoručne 
vyrobené pozdravy. Sem - tam sa na stoloch v zborovni objavil 
kvietok. Predsedníčka rodičovského združenia nám,  učiteľom, 
 v tento deň v mene rodičov osobne poďakovala za našu prácu 
a venovala nám kvety. Ďakujeme! Pri tejto príležitosti sa 
konala slávnostná pedagogická rada s veľmi pekným kultúrnym 
programom, ktorý nacvičili so žiakmi materskej a základnej 
školy naše p. učiteľky. 

Vedomostné súťaže v marci - 
matematika a fyzika 

V mesiaci marec sme sa zapojili do matematických súťaží: 
 Matematický Klokan a Pytagoriáda, ďalej sme sa zúčastnili na 
okresnom kole Fyzikálnej olympiády. 

Testovanie 9 - 2012 

Dňa 14.3.2012 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie 
deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
Výsledky budú koncom marca 2012. Na základe výsledkov 
týchto testov  budú žiaci prijímaní na ďalšie štúdium. Držme im 
palce!  

3. kolo Tatranskej lyžiarskej 
ligy – TLL 

12.3.2012 na Štrbskom plese prebehlo záverečné kolo v súťaži 
Tatranská lyžiarska liga. Zároveň sa vyhodnotili všetky kolá 

  

  

Základná škola s materskou školou, Ždiar 255 
 
  Aktivity a udalosti v ZŠ v mesiacoch  október 2011 – marec 2012   

Tradičné veľkonočné stoly  

V rámci regionálnej profilácie 
školy a regionálnej výchovy žiaci 
spolu s učiteľmi pripravili 
nádherné tradičné veľkonočné 
stoly.  

Noc s Andersenom 

Už tradične sa v marci 
uskutočňuje v našej škole čarovná 
noc s Andersenom. Organizuje ju 
p. učiteľka A. Kundlová. Tento rok 
so svojou prvou triedou. Je to 
podujatie zamerané na podporu 
rozvoja čitateľskej  zručnosti. 
Spolu s p. učiteľkou si  deti čítali 
rozprávky od Andersena, hľadali 
po tme v škole nočný poklad, 
piekli výbornú tortu a zaspávali 
opäť s rozprávkou od Andersena. 

Morálne ocenenie malou 
medailou Sv. Gorazda za 
dlhoročnú učiteľskú prácu 

26.3.2012 si naša pani učiteľka M. 
Zoričáková bola osobne prevziať v 
Bratislave z rúk p. ministra 
školstva morálne ocenenie za 
dlhoročnú pedagogickú činnosť. 
Blahoželáme! 

Deň učiteľov 

28.3.2012 sme oslávili sviatok učiteľov. Naši žiaci nám 
pripravili peknú rozhlasovú reláciu a venovali nám vlastnoručne 
vyrobené pozdravy. Sem - tam sa na stoloch v zborovni objavil 
kvietok. Predsedníčka rodičovského združenia nám,  učiteľom, 
 v tento deň v mene rodičov osobne poďakovala za našu prácu 
a venovala nám kvety. Ďakujeme! Pri tejto príležitosti sa 
konala slávnostná pedagogická rada s veľmi pekným kultúrnym 
programom, ktorý nacvičili so žiakmi materskej a základnej 
školy naše p. učiteľky. 

Vedomostné súťaže v marci - 
matematika a fyzika 

V mesiaci marec sme sa zapojili do matematických súťaží: 
 Matematický Klokan a Pytagoriáda, ďalej sme sa zúčastnili na 
okresnom kole Fyzikálnej olympiády. 

Testovanie 9 - 2012 

Dňa 14.3.2012 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie 
deviatakov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
Výsledky budú koncom marca 2012. Na základe výsledkov 
týchto testov  budú žiaci prijímaní na ďalšie štúdium. Držme im 
palce!  

3. kolo Tatranskej lyžiarskej 
ligy – TLL 

12.3.2012 na Štrbskom plese prebehlo záverečné kolo v súťaži 
Tatranská lyžiarska liga. Zároveň sa vyhodnotili všetky kolá 
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tejto súťaže. ZŠ Ždiar v celkovom hodnotení získala krásne 3. 
miesto. Tiež sa vyhodnotili najlepšie výkony jednotlivcov, a 
tu sú výsledky: S. Strachanová (4. r.) - 1. miesto v kategórii 
mladšie žiačky, K. Kriššáková (8. r.) - 1. miesto v kategórii 
staršie žiačky, D. Bekeš (9. r.) - 1. miesto v kategórii starší 
žiaci, D. Pavlák (9. r. ) - 3. miesto v kategórii starší žiaci. 
Blahoželáme! 

Školské lyžiarske preteky 

Dňa 9.3.2012 o 11:00 hod. sa na Strednici v Ždiari 
uskutočnili školské lyžiarske preteky v slalome. Počasie nám 
veľmi neprialo, ale deti boli statočné a zvládli nepriazeň 
pretekov aj v podobe ľadu na svahu bez problémov. Víťazov 
sme vyhodnotili po pretekoch, vďaka ZRŠ dostali krásne 
ceny, samozrejme medaily a diplomy. Ďakujeme touto cestou 
p. Ing. Bekešovi, ktorý nám umožnil usporiadať preteky aj 
lyžiarsky výcvik 7. ročníka v lyžiarskom stredisku Ski 
centrum Strednica Ždiar. Na pretekoch sa zúčastnilo 110 
žiakov a chcem pochváliť najmä žiakov - lyžiarov 
neprofesionálov, ktorí si zmerali svoje schopnosti s 
profesionálnymi lyžiarmi. Dôležité je nie vyhrať, ale zúčastniť 
sa. Viac vo fotoalbume! 

2. kolo TLL v Ždiari u Strachana 

Dňa 23.2.2012 sa uskutočnilo v Ski Centre Strachan 2. kolo 
TLL, ktorého usporiadateľom je obec Ždiar a ZŠ Ždiar.  

Valentínsky karneval a valentínska pošta 

14.2.2012 v utorok sa uskutočnil valentínsky karneval pre 
žiakov 1. až 4. ročníka. Zábava bola vynikajúca, masky 
súťažili, tancovali a nakoniec tie najkrajščie za každú triedu 
boli odmenené sladkosťami. V tento deň prebehla už tradičná 
valentínska pošta. To znamená, že žiaci aj učitelia sa navzájom 
obdarovávali milými valentínkami.  Na II. stupni sa tiež 
uskutočnil karneval, a to 15.2.2012. Nálada bola vynikajúca, 
musím pochváliť všetkých starších žiakov, ktorí prišli všetci, 
bez výnimky, v maskách. Počas karnevalu bola vyhlásená 
kráľovná a kráľ plesu. Aj pani učiteľky sa vynikajúco zabávali, 
viac vo fotoalbume! 

Vynovená telocvičňa 

Na skvalitnenie výučby telesnej výchovy a športu na našej 
škole sme v týchto dňoch vymenili novú palubovku v 
telocvični, a najväčšou pýchou telocvične je logo ždiarskej 
školy, v ktorom sa spája tradičné s moderným. Určite si pozrite 
fotografie vo fotoalbume alebo sa príďte pozrieť! 

Zápis žiakov do 1. ročníka 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2012/2013 sa 
uskutočni v zmysle paragrafu 20 ods. 3 písm. a) zák. č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 
zmysle VZN obce Ždiar o povinnej školskej dochádzke v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ždiar dňa 8. februára 2012 v o 
8:00 hodine.  

Výsledky žiakov našej školy v testovaní - 5. a 9. ročník 

Dňa 8.11.2011 sa žiaci 5. a 9. r. zúčastnili KOMPARA - testovania z 
týchto predmetov: 5. ročník - matematika 46,6% (celoslov. priemer 
51,9%), prírodoveda - 51,7% (celoslov. priemer 60,3%),, všeobecné 
študijné predpoklady - 52,3% (celoslov. prieme 59,3%),  zo SJL - 58,4% 
(celoslov. priemer 60,9%), z vlastivedy - 53,1% (celoslov. priemer 
61,5%). Deviataci obstáli takto: matematika 40,0% (celoslov. priemer 
42,6%), SJL - 56,9 % (celoslov. priemer 52,2%). 

Vianočná akadémia 



Valentínsky karneval a valentínska pošta
14.2.2012 v utorok sa uskutočnil valentínsky karneval pre žiakov 
1. až 4. ročníka. Zábava bola vynikajúca, masky súťažili, tanco-
vali a nakoniec tie najkrajščie za každú triedu boli odmenené 
sladkosťami. V tento deň prebehla už tradičná valentínska poš-
ta. To znamená, že žiaci aj učitelia sa navzájom obdarovávali 
milými valentínkami.  Na II. stupni sa tiež uskutočnil karneval, a 
to 15.2.2012. Nálada bola vynikajúca, musím pochváliť všetkých 
starších žiakov, ktorí prišli všetci, bez výnimky, v maskách. Po-
čas karnevalu bola vyhlásená kráľovná a kráľ plesu. Aj pani uči-
teľky sa vynikajúco zabávali, viac vo fotoalbume!

Vynovená telocvičňa
Na skvalitnenie výučby telesnej výchovy a športu na našej škole 
sme v týchto dňoch vymenili novú palubovku v telocvični, a naj-
väčšou pýchou telocvične je logo ždiarskej školy, v ktorom sa 
spája tradičné s moderným. Určite si pozrite fotografie vo fotoal-
bume alebo sa príďte pozrieť!

Zápis žiakov do 1. ročníka
Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2012/
2013 sa uskutočni v zmysle paragrafu 20 ods. 3 písm. a) zák. 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle VZN obce Ždiar o povinnej škol-
skej dochádzke v základných školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti obce Ždiar dňa 8. februára 2012 v o 8:00 hodine. 

Výsledky žiakov našej školy v testovaní - 5. a 9. ročník
Dňa 8.11.2011 sa žiaci 5. a 9. r. zúčastnili KOMPARA - testova-
nia z týchto predmetov: 5. ročník - matematika 46,6% (celoslov. 
priemer 51,9%), prírodoveda - 51,7% (celoslov. priemer 60,3%),, 
všeobecné študijné predpoklady - 52,3% (celoslov. prieme 
59,3%),  zo SJL - 58,4% (celoslov. priemer 60,9%), z vlastivedy 
- 53,1% (celoslov. priemer 61,5%). Deviataci obstáli takto: mate-
matika 40,0% (celoslov. priemer 42,6%), SJL - 56,9 % (celoslov. 
priemer 52,2%).

Vianočná akadémia
22.12.2011 o  9:00 h. sa v aule základnej školy  uskutočnila sláv-
nostná Vianočná akadémia. Už tradične, tak ako každý rok, sa v 
aule vynímali nádherne prestreté vianočné stoly s tradičnými via-
nočnými symbolmi. Podujatie moderovali žiaci E. Vojtaššák a M. 

Dzilská v ždiarskych krojoch, 
v bohatom programe vystú-
pili žiaci 3. a 6. ročníka, ktorí 
pod vedením p. učiteľky - ko-
ordinátorky regionálnej vý-
chovy -  M. Zoričákovej, pri-
pravili hodnotný kultúrny zá-
žitok. Piesne - koledy -  za-
spievali aj  žiaci 8. a 9. roč-
níka, ktorých pripravovala p. 
učiteľka J. Andrášová. Pripo-
menuli nám všetkým, že Via-
noce nie sú len o darčekoch, ale o duchovnom dedičstve našich 
predkov. Odzneli tu prekrásne goralské koledy, vinše, piesne. 
A to všetko za prítomnosti vzácneho hosťa, vedúcej Okresné-
ho školského úradu Veľký Slavkov, p. Mgr. A. Madzinovej. Viac 
nájdete vo fotoalbume!

Mikulášska besiedka
6.12.2011 o 9:30 hod. aj do ždiarskej školy zavítal Mikuláš. Keď-
že v koši niesol plno darčekov, naši žiaci si museli pripraviť 
program, aby si zaslúžili darčeky. A nebol to hocijaký program, 
ale veľmi bohatý na piesne, básne, koledy, scénky, tance. Po-
zrieť sa prišli aj rodičia a starí rodičia i mladší súrodenci. Atmo-
sféra bola veselá a plná očakávania z blížiacich sa vianočných 
sviatkov. Viac vo fotoalbume.

Olympiáda zo slovenského jazyka
Dňa 2.12.2011 sa žiačka 8. ročníka, Soňa Kriššáková, zúčastni-
la na okresnom kole v súťaži Olympiáda zo slovenského jazyka 
a literatúry v Poprade. O tom, že bola úspešná, svedčí pekné 7. 
miesto spomedzi 12. miest. Blahoželáme! 

Ďakujeme
Chcem sa poďakovať osobne rodičom a starým rodičom, ktorí 
opäť prišli 30.11.2011 dobrovoľne pomôcť pri naťahovaní pletiva 
okolo školy. Ďakujem rodičom: p. P. Bachledovi a jeho manžel-
ke, p. M. Vojtaššákovi, p. J. Bekešovi, p. V. Mačákovi a starému 
otcovi p. F. Vojtaššákovi. Vykonali kus práce a veľmi pomohli 
škole! Ešte raz ĎAKUJEM, riaditeľka školy.

  

  

tejto súťaže. ZŠ Ždiar v celkovom hodnotení získala krásne 3. 
miesto. Tiež sa vyhodnotili najlepšie výkony jednotlivcov, a 
tu sú výsledky: S. Strachanová (4. r.) - 1. miesto v kategórii 
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ceny, samozrejme medaily a diplomy. Ďakujeme touto cestou 
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centrum Strednica Ždiar. Na pretekoch sa zúčastnilo 110 
žiakov a chcem pochváliť najmä žiakov - lyžiarov 
neprofesionálov, ktorí si zmerali svoje schopnosti s 
profesionálnymi lyžiarmi. Dôležité je nie vyhrať, ale zúčastniť 
sa. Viac vo fotoalbume! 

2. kolo TLL v Ždiari u Strachana 
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valentínska pošta. To znamená, že žiaci aj učitelia sa navzájom 
obdarovávali milými valentínkami.  Na II. stupni sa tiež 
uskutočnil karneval, a to 15.2.2012. Nálada bola vynikajúca, 
musím pochváliť všetkých starších žiakov, ktorí prišli všetci, 
bez výnimky, v maskách. Počas karnevalu bola vyhlásená 
kráľovná a kráľ plesu. Aj pani učiteľky sa vynikajúco zabávali, 
viac vo fotoalbume! 

Vynovená telocvičňa 

Na skvalitnenie výučby telesnej výchovy a športu na našej 
škole sme v týchto dňoch vymenili novú palubovku v 
telocvični, a najväčšou pýchou telocvične je logo ždiarskej 
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8:00 hodine.  
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Dňa 8.11.2011 sa žiaci 5. a 9. r. zúčastnili KOMPARA - testovania z 
týchto predmetov: 5. ročník - matematika 46,6% (celoslov. priemer 
51,9%), prírodoveda - 51,7% (celoslov. priemer 60,3%),, všeobecné 
študijné predpoklady - 52,3% (celoslov. prieme 59,3%),  zo SJL - 58,4% 
(celoslov. priemer 60,9%), z vlastivedy - 53,1% (celoslov. priemer 
61,5%). Deviataci obstáli takto: matematika 40,0% (celoslov. priemer 
42,6%), SJL - 56,9 % (celoslov. priemer 52,2%). 
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Na skvalitnenie výučby telesnej výchovy a športu na našej 
škole sme v týchto dňoch vymenili novú palubovku v 
telocvični, a najväčšou pýchou telocvične je logo ždiarskej 
školy, v ktorom sa spája tradičné s moderným. Určite si pozrite 
fotografie vo fotoalbume alebo sa príďte pozrieť! 

Zápis žiakov do 1. ročníka 

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2012/2013 sa 
uskutočni v zmysle paragrafu 20 ods. 3 písm. a) zák. č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 
zmysle VZN obce Ždiar o povinnej školskej dochádzke v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ždiar dňa 8. februára 2012 v o 
8:00 hodine.  

Výsledky žiakov našej školy v testovaní - 5. a 9. ročník 

Dňa 8.11.2011 sa žiaci 5. a 9. r. zúčastnili KOMPARA - testovania z 
týchto predmetov: 5. ročník - matematika 46,6% (celoslov. priemer 
51,9%), prírodoveda - 51,7% (celoslov. priemer 60,3%),, všeobecné 
študijné predpoklady - 52,3% (celoslov. prieme 59,3%),  zo SJL - 58,4% 
(celoslov. priemer 60,9%), z vlastivedy - 53,1% (celoslov. priemer 
61,5%). Deviataci obstáli takto: matematika 40,0% (celoslov. priemer 
42,6%), SJL - 56,9 % (celoslov. priemer 52,2%). 

Vianočná akadémia 
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22.12.2011 o  9:00 h. sa v aule základnej školy 
 uskutočnila slávnostná Vianočná akadémia. Už tradične, 
tak ako každý rok, sa v aule vynímali nádherne prestreté 
vianočné stoly s tradičnými vianočnými symbolmi. 
Podujatie moderovali žiaci E. Vojtaššák a M. Dzilská v 
ždiarskych krojoch, v bohatom programe vystúpili žiaci 3. 
a 6. ročníka, ktorí pod vedením p. učiteľky - 
koordinátorky regionálnej výchovy -  M. Zoričákovej, 
pripravili hodnotný kultúrny zážitok. Piesne - koledy - 
 zaspievali aj  žiaci 8. a 9. ročníka, ktorých pripravovala 
p. učiteľka J. Andrášová. Pripomenuli nám všetkým, že 
Vianoce nie sú len o darčekoch, ale o duchovnom 
dedičstve našich predkov. Odzneli tu prekrásne goralské 
koledy, vinše, piesne. A to všetko za prítomnosti 
vzácneho hosťa, vedúcej Okresného školského úradu 
Veľký Slavkov, p. Mgr. A. Madzinovej. Viac nájdete vo 
fotoalbume! 

Mikulášska besiedka 

6.12.2011 o 9:30 hod. aj do ždiarskej školy zavítal Mikuláš. Keďže v koši niesol plno darčekov, naši žiaci si museli 
pripraviť program, aby si zaslúžili darčeky. A nebol to hocijaký program, ale veľmi bohatý na piesne, básne, 
koledy, scénky, tance. Pozrieť sa prišli aj rodičia a starí rodičia i mladší súrodenci. Atmosféra bola veselá a plná 
očakávania z blížiacich sa vianočných sviatkov. Viac vo fotoalbume. 

Olympiáda zo slovenského jazyka 

Dňa 2.12.2011 sa žiačka 8. ročníka, Soňa Kriššáková, 
zúčastnila na okresnom kole v súťaži Olympiáda zo 
slovenského jazyka a literatúry v Poprade. O tom, že 
bola úspešná, svedčí pekné 7. miesto spomedzi 12. 
miest. Blahoželáme!  

Ďakujeme 

Chcem sa poďakovať osobne rodičom a starým rodičom, 
ktorí opäť prišli 30.11.2011 dobrovoľne pomôcť pri 
naťahovaní pletiva okolo školy. Ďakujem rodičom: p. P. 
Bachledovi a jeho manželke, p. M. Vojtaššákovi, p. J. 
Bekešovi, p. V. Mačákovi a starému otcovi p. F. 
Vojtaššákovi. Vykonali kus práce a veľmi pomohli škole! 
Ešte raz ĎAKUJEM, riaditeľka školy. 

1. miesto v obvodnom kole stolného tenisu 

Dňa 29.11.2011 sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici 
obvodné kolo v stolnotenisovom turnaji. Našu školu 
reprezentovali žiaci: D. Bekeš - 9. r., M. Šulík - 8. r. a O. Bachleda - 8. r. aj žiačky : K. Blaňárová - 8. r., K. 
Zoričáková - 8. r. a S. Kriššáková - 8. r. Družstvo chlapcov skončilo na 1. mieste. Blahoželáme. 

Poďakovanie 

Touto cestou sa chcem poďakovať celému 
Rodičovskému združeniu pri ZŠ Ždiar  za vynikajúcu 
organizáciu Katarínskej zábavy, za ich osobnú účasť na 
tomto podujatí. Taktiež ďakujem všetkým zúčastneným, 
z ktorých väčšina nebola z rady ždiarskych rodičov a 
napriek tomu finančne podporili Združenie rodičov 
ždiarskej školy! Riaditeľka školy. 

Týždeň globálneho vzdelávania 

V rámci týždňa globálneho vzdelávania sa v piatok 
18.11.2011 uskutočnilo tematické vyučovanie na II. 
stupni na tému:  mier, nenásilie a detská práca. Žiaci 
pod vedením triednych učiteľov  vytvorili hodnotné 
prezentácie, postery, projekty, kde preukázali zručnosti 
na tvorbu projektov. Vyhodnotenie prebehlo na 6. 
vyučovacej hodine, všetky triedne práce a plagáty sú 
vyvesené v interiéri školy. Viac vo fotoalbume! 

4. miesto v okresnom kole vo florbale 
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1. miesto v obvodnom kole stolného tenisu
Dňa 29.11.2011 sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici obvodné 
kolo v stolnotenisovom turnaji. Našu školu reprezentovali žiaci: 
D. Bekeš - 9. r., M. Šulík - 8. r. a O. Bachleda - 8. r. aj žiačky : K. 
Blaňárová - 8. r., K. Zoričáková - 8. r. a S. Kriššáková - 8. r. Druž-
stvo chlapcov skončilo na 1. mieste. Blahoželáme.

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať celému Rodičovskému zdru-
ženiu pri ZŠ Ždiar  za vynikajúcu organizáciu Katarínskej zábavy, 
za ich osobnú účasť na tomto podujatí. Taktiež ďakujem všetkým 
zúčastneným, z ktorých väčšina nebola z rady ždiarskych rodi-
čov a napriek tomu finančne podporili Združenie rodičov ždiar-
skej školy! Riaditeľka školy.

Týždeň globálneho vzdelávania
V rámci týždňa globálneho vzdelávania sa v piatok 18.11.2011 
uskutočnilo tematické vyučovanie na II. stupni na tému:  mier, 
nenásilie a detská práca. Žiaci pod vedením triednych učite-
ľov  vytvorili hodnotné prezentácie, postery, projekty, kde preu-
kázali zručnosti na tvorbu projektov. Vyhodnotenie prebehlo na 
6. vyučovacej hodine, všetky triedne práce a plagáty sú vyvese-
né v interiéri školy. Viac vo fotoalbume!

4. miesto v okresnom kole vo florbale
Dňa 16.11.2011 sa starší žiaci zúčastnili na súťaži v okresnom 
kole vo florbale. Získali krásne 4. miesto z 12 súťažiacich. Žiakov 
pripravovala na súťaž  p. učiteľka G. Krasuľová. Blahoželáme!

Darovanie krvi 
V nedeľu 6.11.2011 bolo možné v jedálni základnej školy darovať 
krv. Všetkým, ktorí podporili túto akciu ďakujeme! Predpoklada-
ný termín nasledujúceho odberu je máj 2012. 

DFS Ždiaranček
Svoju činnosť obnovil detský folklórny súbor Ždiaranček. Súbor 
vedie p. P. Michalák a hudobne nácviky doprevádza J. Kotarba. 

Deň zdravej výživy
Už tradične organizuje škola aktivity ku Svetovému dňu zdra-
via, ktorý tento rok pripadol na nedeľu 17.10. Preto sa aktivity 
uskutočnili v pondelok, 18.10.12011. Koordinátorka ekologic-
kej a environmentálnej výchovy, p. uč. K. Horská, pripravila tzv. 
workshop zdravej výživy. Na paneloch formou projektov žiaci 
spracovali informácie o to, čo je zdravé a čo nie. Ďalej deti ma-
li za úlohu doniesť do školy zdravé potraviny, najmä ovocie, ze-
leninu, mliečne výrobky, syry..., z ktorých p. kuchárky spolu s 

asistentkami pripravili vynikajúce pochutiny - zeleninové šalá-
ty a nátierky rôzneho druhu podávané s celozrnným pečivom. 
Deti spolu s triednymi učiteľmi ochutnávali šaláty a jednohubky 
zo zdravých potravín a pritom sa rozprávali o zdravej výžive, o 
správnych stravovacích návykoch, prečo je pre nich tak dôležité 
zdravo sa stravovať. Anonymnou anketou sme zistili, že viac ako 
polovica žiakov neraňajkuje a nosí si do školy nezdravé potravi-
ny, medzi iným colu, energetické nápoje, sladkosti... pri ochut-
návke zdravých potravín žiaci zistili, že aj ovocie, zelenina pripra-
vené takýmto spôsobom, je chutné.

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom: p. P. Bachledovi, 
p. E. Vojtaššákovi, p. Ing. J. Kuchtovi, p. J. Bekešovi, žiakom: 
J. Horskému, P. Bachledovi a P. Vojtaššákovi, zamestnancom: 
V. Mačákovi a L. Mačákovi za nezištnú veľkú pomoc pri oplotení 
areálu. Na našu prosbu o pomoc zareagovali 4 rodičia, 3 žiaci a 
spolu s našimi 2 zamestnancami v studenom a veternom počasí 
a vo svojom voľnom čase vykopali a zabetónovali všetky zvyšné 
stĺpy okolo školy. Ďakujem, veľmi si to vážim, riaditeľka školy.

Týždeň anglického jazyka
V našej škole v rámci týždňa anglického jazyka sa v termíne 
od 10.10.2011 do 14.10.2011 uskutočnil kurz anglického jazy-
ka, ktorý viedla anglická lektorka z jazykovej školy Sidas. Žiaci 
sa učili denne 6 hodín iba v angličtine, to znamená, že za týž-
deň absolvovali 30 hodín v danom jazyku. Po ukončení dostali aj 
osvedčenia o absolvovaní kurzu. Aj touto možnosťou sa snažíme 
umožniť našim žiakom kvalitne sa vzdelávať v anglickom jazyku. 

1. miesto v okresnej súťaži Cezpoľný beh
Dňa 5.10.2011 sa žiaci našej školy zúčastnili s pani učiteľkou G. 
Krasuľovou okresného  kola v súťaži Cezpoľný beh v Poprade. 
Chlapčenské družstvo v zložení: M. Šulík (8. r.), Donát Horník (8. 
r.) a P. Richter (9. r.) vybojovali nádherné 1. miesto, čím si zabez-
pečili postup do krajského kola. Víťazom srdečne blahoželáme.

Ďalšie aktivity
• Predstavenie divadelného súboru Maska – Ezopove bájky
• Školské, obvodné a okresné kolá Hviezdoslavovho Kubína – 
   postup na okresné kolo žiačky Julky Bachledovej
• Vianočná burza
• Prezentácia jesenných dekorácií
• Športové aktivity pri príležitosti Svetového dňa behu
• Beseda s protidrogovou tematikou pre žiakov 8. a 9. ročníka
• Vystúpenie pre seniorov
• Návšteva predškolákov v 1. ročníku
• Literárna exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka v Levoči
• Výchovný koncert – Hudba v stredoveku

Mgr. Ľ. Budzáková, RŠ  a Ing. L. Zámečníková, ZRŠ
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Ďakujeme 

Chcem sa poďakovať osobne rodičom a starým rodičom, 
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Bekešovi, p. V. Mačákovi a starému otcovi p. F. 
Vojtaššákovi. Vykonali kus práce a veľmi pomohli škole! 
Ešte raz ĎAKUJEM, riaditeľka školy. 

1. miesto v obvodnom kole stolného tenisu 

Dňa 29.11.2011 sa uskutočnilo v Tatranskej Lomnici 
obvodné kolo v stolnotenisovom turnaji. Našu školu 
reprezentovali žiaci: D. Bekeš - 9. r., M. Šulík - 8. r. a O. Bachleda - 8. r. aj žiačky : K. Blaňárová - 8. r., K. 
Zoričáková - 8. r. a S. Kriššáková - 8. r. Družstvo chlapcov skončilo na 1. mieste. Blahoželáme. 

Poďakovanie 

Touto cestou sa chcem poďakovať celému 
Rodičovskému združeniu pri ZŠ Ždiar  za vynikajúcu 
organizáciu Katarínskej zábavy, za ich osobnú účasť na 
tomto podujatí. Taktiež ďakujem všetkým zúčastneným, 
z ktorých väčšina nebola z rady ždiarskych rodičov a 
napriek tomu finančne podporili Združenie rodičov 
ždiarskej školy! Riaditeľka školy. 

Týždeň globálneho vzdelávania 

V rámci týždňa globálneho vzdelávania sa v piatok 
18.11.2011 uskutočnilo tematické vyučovanie na II. 
stupni na tému:  mier, nenásilie a detská práca. Žiaci 
pod vedením triednych učiteľov  vytvorili hodnotné 
prezentácie, postery, projekty, kde preukázali zručnosti 
na tvorbu projektov. Vyhodnotenie prebehlo na 6. 
vyučovacej hodine, všetky triedne práce a plagáty sú 
vyvesené v interiéri školy. Viac vo fotoalbume! 

4. miesto v okresnom kole vo florbale 

  

  

Dňa 16.11.2011 sa starší žiaci zúčastnili na súťaži v 
okresnom kole vo florbale. Získali krásne 4. miesto z 12 
súťažiacich. Žiakov pripravovala na súťaž  p. učiteľka G. 
Krasuľová. Blahoželáme! 

Darovanie krvi  

V nedeľu 6.11.2011 bolo možné v jedálni základnej školy 
darovať krv. Všetkým, ktorí podporili túto akciu ďakujeme! 
Predpokladaný termín nasledujúceho odberu je máj 2012.  

DFS Ždiaranček 

Svoju činnosť obnovil detský folklórny súbor Ždiaranček. 
Súbor vedie p. P. Michalák a hudobne nácviky doprevádza J. 
Kotarba.  

Deň zdravej výživy 

Už tradične organizuje škola aktivity ku Svetovému dňu 
zdravia, ktorý tento rok pripadol na nedeľu 17.10. Preto sa 
aktivity uskutočnili v pondelok, 18.10.12011. Koordinátorka 
ekologickej a environmentálnej výchovy, p. uč. K. Horská, 
pripravila tzv. workshop zdravej výživy. Na paneloch formou 
projektov žiaci spracovali informácie o to, čo je zdravé a čo 
nie. Ďalej deti mali za úlohu doniesť do školy zdravé 
potraviny, najmä ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, syry..., 
z ktorých p. kuchárky spolu s asistentkami pripravili 
vynikajúce pochutiny - zeleninové šaláty a nátierky rôzneho 
druhu podávané s celozrnným pečivom. Deti spolu s 
triednymi učiteľmi ochutnávali šaláty a jednohubky zo 
zdravých potravín a pritom sa rozprávali o zdravej výžive, o 
správnych stravovacích návykoch, prečo je pre nich tak 
dôležité zdravo sa stravovať. Anonymnou anketou sme 
zistili, že viac ako polovica žiakov neraňajkuje a nosí 
si do školy nezdravé potraviny, medzi iným colu, 
energetické nápoje, sladkosti... pri ochutnávke zdravých 
potravín žiaci zistili, že aj ovocie, zelenina pripravené takýmto spôsobom, je chutné. 

Poďakovanie 

Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom: p. P. Bachledovi, p. E. Vojtaššákovi, p. Ing. J. Kuchtovi, p. J. 
Bekešovi, žiakom: J. Horskému, P. Bachledovi a P. Vojtaššákovi, zamestnancom: V. Mačákovi a L. Mačákovi za 
nezištnú veľkú pomoc pri oplotení areálu. Na našu prosbu o pomoc zareagovali 4 rodičia, 3 žiaci a spolu s našimi 2 
zamestnancami v studenom a veternom počasí a vo svojom voľnom čase vykopali a zabetónovali všetky zvyšné 
stĺpy okolo školy. Ďakujem, veľmi si to vážim, riaditeľka školy. 

Týždeň anglického jazyka 

V našej škole v rámci týždňa anglického jazyka sa v termíne 
od 10.10.2011 do 14.10.2011 uskutočnil kurz anglického 
jazyka, ktorý viedla anglická lektorka z jazykovej školy 
Sidas. Žiaci sa učili denne 6 hodín iba v angličtine, to 
znamená, že za týždeň absolvovali 30 hodín v danom 
jazyku. Po ukončení dostali aj osvedčenia o absolvovaní 
kurzu. Aj touto možnosťou sa snažíme umožniť našim 
žiakom kvalitne sa vzdelávať v anglickom jazyku.  

1. miesto v okresnej súťaži Cezpoľný beh 

Dňa 5.10.2011 sa žiaci našej školy zúčastnili s pani učiteľkou 
G. Krasuľovou okresného  kola v súťaži Cezpoľný beh v 
Poprade. Chlapčenské družstvo v zložení: M. Šulík (8. 
r.), Donát Horník (8. r.) a P. Richter (9. r.) vybojovali 
nádherné 1. miesto, čím si zabezpečili postup do krajského 
kola. Víťazom srdečne blahoželáme. 

Ďalšie aktivity 
 Predstavenie divadelného súboru Maska – Ezopove bájky 
 Školské, obvodné a okresné kolá Hviezdoslavovho Kubína – postup na okresné kolo žiačky Julky Bachledovej 
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Dňa 16.marca 2012 sa konala výročná schôdza Dobrovoľného 
hasičského zboru v Ždiari s programom:
1. Zhodnotenie činnosti za rok 2011
2. Zabezpečenie preventívnej kontroly v roku 2012
3. Zabezpečenie pojazdnej techniky
4. Voľba výboru DHZ Ždiar
5. Rekonštrukcia objektu OHZ
Novozvolený výbor DHZ Ždiar
Predseda: Milan Vojtaššák
Tajomník: Peter Dzilský
Preventivák: Peter Mačák
Veliteľ: Štefan Kotarba
Strojník: Štefan Kotarba
Pokladník-hospodár: Ján Slodičák st.

11. Ďakujeme

    Všetkým, ktorí rešpektovali zákaz parkovania počas zimných 
mesiacov na obecných cestách

12. Blahoprianie

    Dovoľujeme si touto cestou popriať našim spoluobčanom ob-
ce Ždiar, ktorí v mesiacoch január, február, marec 2012 oslávili 
svoje životné jubileá.

Roky tak padajú ako meteory,
jubilant ich strácal, nevie ako ktorý.
Leteli do diaľav tajomstvá vesmíru
nechajúc za sebou činov hru nesmiernu.
Horkosť sa stratila, zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo a láska víťazí.
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.

   Všetko najlepšie, pevné zdravie, šťastie a spokojnosť do 
ďalších rokov Vám praje Obec Ždiar a všetci občania obce 
Ždiar.
 
97 rokov  81 rokov 
Rozália Slebodová  Veronika Galliková

92 rokov  80 rokov 
Štefan Šilon  Alžbeta Bachledová
  Margita Slebodová
90 rokov 
Júlia Olekšáková  75 rokov
  
86 rokov  Júlia Vojtaššáková
Valentín Tropp  Júlia Pavlikovská
  Vilma Bekešová
84 rokov  Mária Budzáková
Valent Mačák    
     
83 rokov  70 rokov
Mária Kriššáková  Anna Mačáková
Júlia Zavodjančíková  Milena Pitoňáková  

Štefan Svocák  Štefan Pitoňák
Mária Štefaňáková     

82 rokov     
Valentín Andráš
Ružena Zachvejová
Zuzana Adamjáková
Angela Chytilová   

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

Vychádza 4 krát do roka po skončení kvartalu. Vydáva Obecný úrad Ždiar. Neprešlo jazykovou úpravou. Grafická úprava a tlač 
Tlačiareň Kežmarok GG. Vydané dňa 10. 1. 2012.

10. Kultúra, šport a udalosti

4. februára 2012 sa konal 3.Re-
prezentačný ples Goralov v hoteli 
Magura. Na plese sa stretli krojo-
vanci všetkých vekových kategórií 
a o skvelú zábavu do rána sa po-
starali goralská muzika a hudobná 
skupina Family. 

Toto cestou chceme poďakovať 
všetkým sponzorom, ktorí venova-
li cenu do tomboly a všetkým tým, 
ktorí svojou goralskou špecialitou 
obohatili švédske stoly.

12. februára 2012 sa konal na Fare-Aréne 5. ročník Hokejo-
vého turnaja „O pohár starostu obce“, ktorý organizoval Farský 
úrad v spolupráci s obcou za účasti 5 mužstiev: CAPITALS ŽDI-
AR, VARIOCI, POWER KING, ORGANIZÁTORI STRACHAN TE-
AM, T. Javorina GRIZZLY.

Zápasy, ktoré sa odohrali systémom „každý s každým“ vyvr-
cholili víťazstvom družstva CAPITALS ŽDIAR vo finálovom zápase 
s VARIOKMI. O 3. a 4. miesto bojovali POWER KING a Tatranská 
Javoriny GRIZZLY. Najlepším strelcom sa stal Jaroslav Michalák 
ml. a najlmladším účastníkom turnaja sa stal Michal Dzilský. Veľké 
uznanie patrí brankárom Matejovi Kerekovi a Michalovi Tomaš-
kovičovi, ktorí boli oporou všetkým mužstvám na ľadovej ploche.  
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pripravovali a postarali sa o 
zdarný priebeh hokejového turnaja.
 
Výsledky:
1. miesto: CAPITALS Ždiar
2. Miesto: VARIOCI
3. miesto: POWER KING
4. Miesto: Tatranská Javorina GRIZZLY
5. miesto: ORGANIZÁTORI Strachan Team


